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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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- Elevii noºtri olimpici, Popes-
cule, sunt viitorul... þãrilor apu-
sene.

culturã / 8eveniment/ 4

educaþie/ 5

Constituirea
noului CLM Cra-
iova a devenit o
telenovelã pe care
ºi regretatul Ca-
ragiale ar fi invi-
dios cã nu ºi-a
imaginat-o pentru
a o topi în satirele
sale. Pe ultima
sutã de metri,
intrigile s-au þesut
pe la sediile de
partide ºi au fãcut
sã se dizolve filia-
le, sã se scurteze
liste ºi sã se zboa-
re capete. Aºa se
face cã, indiferent
de votul din ale-
geri, ne-am ales
cu un suspans de
zile mari, care
face ca nici astãzi,
chiar în ziua ofi-
cialã a constitui-
rii, sã nu ºtim cine
ne va zâmbi galeº
din fotoliile de
consilieri.
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Pe reþelele de socializare ºi alte
utilitãþi numerice, utilizatorii aparþi-
nând celor douã tabere, cea a lui
“leave”, dar ºi a lui “remain” ac-
ceptã cã, în sondajele de opinie,
adepþii pro ºi anti “brexit” se aflã la
egalitate. Personalitãþi politice cu
relief, precum David Cameron ºi
Jeremy Corbyn (anti-”brexit”) ºi
Nigel Farage (UKIP – pro-”brexit”),
Boris Johnson, fost primar al Lon-
drei – conservator- , apar într-un
clasament final al celor care au in-
fluenþat cel mai mult opþiunile ale-
gãtorilor, pe reþelele de socializare.
ei sã rãmâne membrã a UE.

Visele devin realitate!
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De marþi, 21 iunie, ºi pânã la
data de 29 iulie a.c., Centrul Mili-
tar Zonal (CMZ) Dolj recruteazã
candidaþi din învãþãmântul civil în
scopul transferului la Colegiul Na-
þional Militar „Tudor Vladimires-
cu” din Craiova. Decizia Ministe-
rul Apãrãrii Naþionale este luatã, în
acest caz, pentru a permite înfiin-
þarea claselor a X-a ºi a XI-a, în
anul ºcolar 2016-2017. Primul pas
pe care trebuie sã-l facã toþi licee-
nii interesaþi de o carierã militarã
este sã se prezinte la sediul CMZ
Dolj, de pe strada „General Dra-
galina” nr. 60A.
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Guvernul a aprobat normele
de aplicare a legii privind
indemnizaþiile pentru mame
Normele de aplicare a legii privind acor-

darea indemnizaþiilor ºi concediului pentru
creºterea copilului au fost aprobate, ieri, de
Guvern, iar pentru 140.000 de beneficiari,
din 180.000, recalcularea se va face auto-
mat, a declarat ministrul Muncii, Dragoº
Pîslaru.

“Este foarte important de comunicat cã
din 180.000 de potenþiali beneficiari ai aces-
tui act normativ pentru 140.000 recalculãri-
le se vor face automat, prin urmare nu va fi
nevoie ca aceºti oameni sã vinã la ghiºee,
nu trebuie sã meargã pe drum, nu trebuie
sã facã noi documente”, a spus ministrul
Muncii, la finalul ºedinþei Guvernului, mier-
curi. El a adãugat cã persoanele care la 1
iulie se aflã în platã nu trebuie sã depunã
cerere de prelungire, iar cele care au revenit
la lucru pot beneficia de prelungirea pe-
rioadei, dar trebuie sã depunã formularul
cu maximum 60 de zile înainte de împlinirea
vârstei de 2 ani de cãtre copil.

Ministrul a anunþat cã procedurile au fost
simplificate astfel încât dacã în prezent se
depun trei formulare (îndemnizaþie, aloca-
þie ºi reinserþie), dupã aprobarea normelor
se poate depune unul care sã cuprindã cele
trei date. De asemenea, documentele vor
putea fi trimise cu poºta sau în format elec-
tronic, nemaifiind nevoie ca beneficiarul sã
se prezinte la un ghiºeu.

Camera Deputaþilor a adoptat, la începu-
tul lunii martie, în calitate de for decizional,
cu unanimitate de voturi, proiectul de lege
prin care cresc indemnizaþiile pentru creº-
terea copilului, dar ºi eliminarea plafonului
de 3400 de lei pentru pãrinþii care câºtigã
mai mult de atât.

Dragnea: Luni sau marþi depunem
proiectul de lege referitor la Casa
Regalã
Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a de-

clarat, ieri, cã va depune sãptãmâna viitoa-
re, luni sau marþi, împreunã cu copreºedin-
tele ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu, pro-
iectul de lege privind statutul Casei Rega-
le. ‘’Este o cerinþã fireascã sã existe Casa
Regalã din România într-un mod reglemen-
tat prin lege, pentru cã este anormal ca în
România, unde toþi ne dorim - mã rog, ma-
joritatea -, ºi vorbim despre Casa Regalã,
aceastã instituþie sã n-aibã un statut regle-
mentat prin lege. Nu e corect. ªi nu e nor-
mal. Asta reglementeazã în primul rând
acest proiect de lege: statutul Casei Regale
din România’’, a precizat Dragnea. Liderul
PSD a mai adãugat cã legea va trebui sã
lãmureascã ºi situaþia Palatului Elisabeta
ºi, de asemenea, sã fixeze un numãr de func-
þionari plãtiþi de statul român, care sã de-
serveascã Casa Regalã.
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Categorii de informaþii “secrete de
stat”, emise de Ministerul Finanþelor
Publice anterior datei de 17 februa-
rie 1972, vor fi declasificate ºi vor
putea fi consultate cu respectarea
dispoziþiilor din Legea Arhivelor Na-
þionale, a decis, ieri, Guvernul. De-
cizia este justificatã de Executiv
“având în vedere importanþa docu-
mentelor financiare în refacerea
drepturilor de proprietate, în repara-
rea unor încãlcãri ale drepturilor ºi
libertãþii civile, precum ºi pentru acor-
darea accesului liber la cunoaºterea
istoriei relaþiilor financiare din perioa-
da comunistã”. Totodatã, Guvernul
menþioneazã cã datele ºi informaþiile
emise de Ministerul Finanþelor de-
clasificate prin hotãrârea adoptatã
miercuri “nu pot prejudicia securi-
tatea ºi apãrarea þãrii”.

Prima categorie sunt “informaþii-
le clasificate strict secret de impor-
tanþã deosebitã” ºi, potrivit unui
exemplu prezentat de Guvern într-
un comunicat, se referã la situaþii
privind restituirile din creditele ex-
terne în perioada 1959-1972, note,
referate ºi situaþii privind planul de
credite al Bãncii Naþionale a Repu-
blicii Socialiste România ºi al celor-
lalte bãnci în ansamblu, note, refe-
rate, situaþii asupra cifrelor propuse
de minister pentru bugetul de stat pe
anul 1955; planul financiar centrali-
zat a veniturilor ºi cheltuielilor finan-

Preºedintele Klaus Iohannis a sesizat,
ieri, Curtea Constituþionalã a României
în legãturã cu legea privind statutul ale-
ºilor locali potrivit cãreia primarii, con-
silierii locali ºi judeþeni care au fost con-
damnaþi pentru fapte de corupþie, cu
suspendare, îºi pot pãstra mandatul,
ºeful statului argumentând cã actul nor-
mativ contravine Legii fundamentale,
jurisprudenþei CCR, dar ºi principiilor
statului de drept.

“Noua opþiune a legiuitorului este con-
juncturalã, nu ia în considerare un inte-
res social real ºi vine în contradicþie cu
valorile sociale ocrotite prin lege. În
opinia noastrã, a permite unei persoane care a
adus atingere unei valori sociale ocrotite de le-
gea penalã ºi cu privire la care instanþa a consi-
derat cã prezintã un pericol social sã continue

Iohannis a atacat la CCR legea care stabileºte cã aleºiiIohannis a atacat la CCR legea care stabileºte cã aleºiiIohannis a atacat la CCR legea care stabileºte cã aleºiiIohannis a atacat la CCR legea care stabileºte cã aleºiiIohannis a atacat la CCR legea care stabileºte cã aleºii
locali condamnaþi cu suspendare nu-ºi pierd mandatullocali condamnaþi cu suspendare nu-ºi pierd mandatullocali condamnaþi cu suspendare nu-ºi pierd mandatullocali condamnaþi cu suspendare nu-ºi pierd mandatullocali condamnaþi cu suspendare nu-ºi pierd mandatul

exercitarea mandatului de ales local nu este de
naturã sã asigure exercitarea funcþiilor ºi dem-
nitãþilor publice în coordonatele statului de
drept”, se aratã în sesizarea înaintatã CCR.

De asemenea, Iohannis mai susþine cã
legea aduce atingere luptei anticorupþie.
“Diminuarea prin lege a standardelor de
integritate ºi de luptã împotriva corupþiei,
în sensul cã încetarea mandatului de ales
local intervine doar în cazul condamnãrii
definitive pentru infracþiunile de dare ºi
luare de mitã, iar nu ºi în cazul altor fapte
de corupþie prevãzute în Codul penal ºi
în alte legi speciale, este de naturã sã
afecteze un element constitutiv al statului
de drept, precum ºi angajamentele inter-
naþionale asumate de România. Se încal-
cã, în consecinþã art. 11 coroborat cu art.
1 alin. (3) din Constituþie”, se mai menþi-

oneazã în sesizare.
Sesizarea CCR este ultima cale de atac, dupã

ce Parlamentul a respins cererea preºedintelui
de reexaminare a actului normativ.

Avocatul Cãtãlin Dancu a confirmat, ieri,
cã Victor Atansasie Stãnculescu a lãsat în
urma sa casete care conþin mãrturii, inclusiv
despre ce s-a întâmplat la Revoluþie, Dancu
declarând cã sperã ca ele sã fie fãcute publi-
ce de persoana mandatatã prin testament sã
le primeascã. “Acea persoanã care prin tes-
tament a fost mandatatã de domnul general
Stãnculescu ca ºi beneficiarã a drepturilor de
autor sã aibã puterea de a da publicitãþii aces-
te casete, pe care chiar ºi el le-a confirmat ºi
pe care nu vor gãsi doar memorii ale genera-
lului Stãnculescu, ci ºi mai multe alte aspec-
te. ªi vã spun clar cã dintr-o þinutã extraordi-
narã generalul Stãnculescu nu a dorit sã spu-
nã tot ceea ce ar fi putut sã spunã în cadrul

Atanasie Stãnculescu a lãsat casete cu mãrturii în urma sa
acelui proces, pentru cã situaþia era alta”, a
declarat avocatul Cãtãlin Dancu, ieri, la Cre-
matoriul Uman Vitan-Bârzeºti, acolo unde a fost
incinerat Victor Atanasie Stãnculescu.

Avocatul spune cã mulþi ar trebui sã fie în-
grijoraþi dacã acele casete vor fi publice. “Cei
care au fost din prima clipã în momentul Revo-
luþiei ºi pânã în momentul în care ºi-a dat sfâr-
ºitul cred cã ºtiu la ce ar trebui sã se aºtepte ºi
vorbesc de o chestiune mai degrabã de morali-
tate faþã de societate decât de vreo rãspundere
penalã. Mulþi mai sunt în viaþã”, spune Dancu.

Generalul Victor Atanasie Stãnculescu a mu-
rit într-un azil de bãtrâni, duminicã, la vârsta de
88 de ani. Stãnculescu s-a nãscut la data de 10
mai 1928, în oraºul Tecuci (judeþul Galaþi).

Plenul reunit al celor douã Ca-
mere, întrunit ieri, a adoptat cu
306 voturi “pentru” ºi o abþinere
proiectul de lege prin care aleºii
care ºi-au angajat rudele la cabi-
netul parlamentar înainte de 21
august 2013 nu pot fi acuzaþi de
conflict de interese. Potrivit ini-
þiativei, interdicþiile introduse prin
art. 38 alin. 11 au intrat în vigoare
ºi produc efecte juridice începând
de la data de 21 august 2013, iar
actele ºi faptele juridice încheiate
ori, dupã caz, sãvârºite de depu-
taþi sau senatori înainte de aceas-
tã datã ‘’nu pot genera alte efecte
juridice decât cele prevãzute de
Legea 96/2006 în vigoare la data

Informaþii clasificate ca secret de stat,
emise de Finanþe înainte de 1972,

declasificate de Guvern
þate prin Ministerul Finanþelor; situa-
þia planului de cheltuieli al Ministeru-
lui Afacerilor Interne ºi al Ministeru-
lui Forþelor Armate din perioada
1950-1960, alte documente emise de
Finanþe.

A doua categorie de informaþii,
clasificate “strict secret”, cuprin-
de dãri de seamã ºi planuri de mun-
cã ale Direcþiei Speciale; rapoarte
privind cifrele de plan, impozitele
populaþiei; referate privind realiza-
rea planului de încasare a primelor
de asigurare; referate deschidere
credite; planuri ºi rapoarte de în-
casare daune; rapoarte privind
aprovizionarea cu mãrfuri a maga-
zinelor sãteºti; studii privind pro-
ducþia industrialã, investiþiile, pre-
þul de cost, cercetarea ºtiinþificã,
aprovizionarea, muncã ºi retribu-
þia personalului muncitor; situaþia
veniturilor ºi cheltuielilor bugetare
din credite externe.

A treia categorie cuprinde infor-
maþii clasificate “secret” ºi conþine
rapoarte, situaþii statistice privind
încasãrile de venituri agricole, avize
proiecte de decrete privind expro-
prierile unor terenuri proprietate par-
ticularã, dãri de seamã anuale privind
stabilirea impozitului pe venit; studii
privind evoluþia circulaþiei bãneºti în
România, planurile anuale ale înca-
sãrilor bugetare, se mai aratã în co-
municatul Guvernului.

Conflictul de interese pentru cei care
ºi-au angajat rudele înainte de 2013,

dezincriminat de Parlament, la final de sesiune
încheierii sau, dupã caz, a sãvâr-
ºirii ori producerii lor, având în
vedere faptul cã anterior modifi-
cãrilor introduse prin Legea 219/
2013 nu a existat nicio restricþie
cu privire la personalul angajat la
birourile parlamentare, deputaþii ºi
senatorii putând dispune fãrã nicio
constrângere legalã asupra anga-
jãrii acestora’’.

Agenþia Naþionalã de Integritate
(ANI) nu susþine iniþiativa, consi-
derând cã modificãrile propuse
sunt în totalã contradicþie cu dis-
poziþiile art. 70 ºi 71 din Legea nr.
161/2003 ºi ale art. 301 din Codul
Penal – prevederi care reglemen-
teazã conflictul de interese în ma-

terie administrativã ºi
penalã. ANI a anun-
þat cã decizia Parla-
mentului nu afectea-
zã dosarele privind
aceastã infracþiune,
pe rolul instanþelor
fiind 29 de cauze. În
perioada 2011 –
2015, ANI a consta-
tat, în cazul deputa-
þilor ºi senatorilor, 56
de cazuri de conflic-
te de interese de na-
turã administrativã ºi
26 de cazuri de con-
flicte de interese de
naturã penalã.
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Pe reþelele de socializare ºi alte utilitãþi
numerice, utilizatorii aparþinând celor douã
tabere, cea a lui “leave”, dar ºi a lui “re-
main” acceptã cã, în sondajele de opinie,
adepþii pro ºi anti “brexit” se aflã la ega-
litate. Personalitãþi politice cu relief, pre-
cum David Cameron ºi Jeremy Corbyn
(anti-”brexit”) ºi Nigel Farage (UKIP –
pro-”brexit”), Boris Johnson, fost primar
al Londrei – conservator –, apar într-un
clasament final al celor care au influenþat
cel mai mult opþiunile alegãtorilor, pe re-
þelele de socializare. Brendan Cox, soþul
deputatei britanice Jo Cox, asasinatã joia
trecutã la Birstall, a dat un interviu pentru
BBC, reamintind cã soþia sa, o militantã
pentru drepturile omului, a murit pentru
opiniile sale ferme, pentru ca þara ei sã
rãmâne membrã a UE. La capãtul unei
campanii violente, pe fondul sloganelor
anti-imigraþie, dar ºi anti-elite, care au
culminat cu asasinarea deputatei Jo Cox,

“Brexit”: ultimele ore ale unei campanii“Brexit”: ultimele ore ale unei campanii“Brexit”: ultimele ore ale unei campanii“Brexit”: ultimele ore ale unei campanii“Brexit”: ultimele ore ale unei campanii
electorale, despre care se va vorbi!electorale, despre care se va vorbi!electorale, despre care se va vorbi!electorale, despre care se va vorbi!electorale, despre care se va vorbi!

MIRCEA CANÞÃR

Regatul Unit ar putea rãmâne un membru
neîncrezãtor ºi puþin entuziast al UE. To-
nalitatea dezbaterilor a eºuat în reconci-
lierea timidã cu familia europeanã. În ca-
zul unui “IN”, rezultatul va lãsa un gust
amar partizanilor “brexit”. ªi reciproca e
valabilã. Nu este sigur ce se va întâmpla
cu premierul David Cameron, în condiþii-
le în care partidul conservator din care
face parte ºi al cãrui lider este s-a arãtat
divizat, majoritatea membrilor fiind pen-
tru “brexit”. ªi “brexit” ºi “remain” vor
crea propriile dinamici, afirmã cercetãto-
rii. Un Regat Unit semidetaºat, care nu se
angajeazã în forþã, la construcþia europea-
nã, îºi va vedea diminuatã influenþa la ni-
velul celor 28. ªi altceva, în afara ranfor-
sãrii euroscepticismului european, nu va
putea face. La 19 februarie a.c., David
Cameron semnase, dupã mai multe sãptã-
mâni de negocieri, un acord cu partenerii
europeni, convenindu-se asupra unor re-

forme dorite de Londra. Regatul Unit a
obþinut in extremis o derogare privind
drepturile sociale în favoarea angajaþilor
imigraþi intra-europeni. Aranjamentul din
19 februarie a.c. îngãduia Londrei ºi alte
facilitãþi. ªi, atât Jean Claude Juncker, cât
ºi Angela Merkel, dar ºi Francois Hollan-
de, cãzuserã de acord. Inclusiv într-o
chestiune expresã doritã de premierul bri-
tanic: “responsabilitatea pentru superviza-
rea stabilitãþii financiare a Regatului Unit,
rãmânea în competenþa Bãncii Angliei”.
Existã destulã neliniºte ºi la Bruxelles.
Deja, ieri, Jean Claude Juncker, preºedin-
tele Comisiei Europene, a anunþat cã nu
este prevãzutã o rundã de renegociere cu
Londra, dupã referendum, pe apartenenþa
Regatului Unit la UE. Francois Hollande,
la rândul sãu, a estimat cã viitorul UE se
joacã joi la referendumul britanic, pe men-
þinerea sau non-menþinerea Regatului Unit
în UE. El a avertizat cã Parisul considerã

o “rupere” a Londrei ca ireversibilã ºi a pus
în gardã asupra consecinþelor serioase pen-
tru britanici de a nu putea accede la piaþa
unicã europeanã în caz de “brexit”. Angela
Merkel, cancelarul german, la întâlnirea cu
premierul polonez Beata Szydlo a spus cã
doreºte ca Marea Britanie sã rãmânã în UE,
însã decizia aparþine cetãþenilor britanici.
Se pomeneºte ºi de riscul unui efect de do-
mino, în sensul cã victoria „brexit” ar mar-
ca începutul sfârºitului UE. Olanda, Fin-
landa, Danemarca, Suedia sunt în afara
zonei euro. Existã un “bombardament” cu
informaþii de ultim moment, din partea
ambelor tabere ºi tocmai aceastã febrilita-
te, greu de descris, face greu previzibil orice
deznodãmânt. În orice caz, premierul Da-
vid Cameron “s-a legat la cap” cu o mare
problemã... fãrã sã-l doarã, cum se spune
pe la noi. Când a realizat consecinþele eco-
nomice în cazul unui „brexit”, era prea târ-
ziu, fiindcã se intrase în linie dreaptã.

Astãzi, la ora 12.00, în Sala
Mare a Primãriei Craiova, este con-
vocatã de prefectul de Dolj, Sorin
Rãducan, ºedinþa de constituire a
noului CLM Craiova. În urma vo-
tului din alegeri, PSD în alianþã cu
UNPR au obþinut 19 mandate de
consilieri, PNL – ºase mandate, iar
ALDE – douã mandate. Pânã aici,
toate clare ca lumina zilei. Dar lu-
crurile nu au rãmas nici pe departe
aºa, fiecare partid a venit cu mo-
dificãri substanþiale chiar pe ulti-
ma sutã de metri.
Pavel Badea nu depune
jurãmântul

Prima decapitare s-a întâmplat
în ograda PNL Craiova. Imediat
dupã aflarea rezultatului din alegeri,
candidatului Pavel Badea i s-a re-

Ne vedem la CLM Craiova! Sã vedem cu cine...
Constituirea noului CLM Craiova a de-

venit o telenovelã pe care ºi regretatul Ca-
ragiale ar fi invidios cã nu ºi-a imaginat-o
pentru a o topi în satirele sale. Pe ultima
sutã de metri, intrigile s-au þesut pe la se-
diile de partide ºi au fãcut sã se dizolve

filiale, sã se scurteze liste ºi sã se zboare
capete. Aºa se face cã, indiferent de votul
din alegeri, ne-am ales cu un suspans de
zile mari, care face ca nici astãzi, chiar în
ziua oficialã a constituirii, sã nu ºtim cine
ne va zâmbi galeº din fotoliile de consilieri.

proºat cã a scos un scor mic, sub
cel al partidului. Discuþiile au de-
generat într-o ceartã în urma cã-
reia Pavel Badea a fost exclus din
partid. Fãrã sprijinul PNL, ºi-a
pierdut mandatul, fiind înlocuit de
urmãtorul de pe lista electoralã.

„Teoretic, nu voi putea sã fiu
mâine prezentat pentru validarea
mandatului, deºi eu am fost cel mai
votat dintre liberali. Am fost exclus
din partid, dupã cum ºtiþi, ºi deocam-
datã nu pot sã îmi exercit mandatul.
Aºtept sã mi se comunice motivele
pentru care am fost exclus, pentru a
le putea contesta. Pânã acum nu mi
s-a comunicat nimic în acest sens”,
a spus, ieri, Pavel Badea.

Principalul contracandidat al Ol-
guþei Vasilescu a fost, aºadar, eli-
minat.

PSD-ul ºi-a gãsit alt viceprimar
ªi PSD-ul a pregãtit o surprizã

pentru noul CLM Craiova. Marþi
seara, a avut loc o ºedinþã a BPM
(n.r. – Biroul Permanent Munici-
pal) al PSD Craiova, în care s-a
decis, cu unanimitate de voturi,
schimbarea viceprimarului Dan
Daºoveanu ºi înlocuirea acestuia
cu Adrian Cosman, director ad-
junct la Salubritate ºi activist de
partid, cu bune rezultate la aceste
alegeri pe zona Craioviþa Nouã.

A fost o micã încurcãturã, fi-
indcã noua propunere se afla cu o
poziþie mai jos de linie, dar s-a de-
pãºit ºi acest inconvenient. Con-
form calculelor partidului, Dan
Daºoveanu – care a fost propus la
poziþia 3 pe lista electoralã – s-a
retras singur din CLM Craiova.
Renunþând la mandat, i s-a fãcut
loc urmãtorului consilier care ar
trebui sã fie uns, azi, ca vicepri-
mar. Asta dacã, între timp, social-
democraþii nu se gândesc mai bine
ºi îºi schimbã iar propunerea.
Profesorul Mircea Nãstase,
scos din cãrþi?

De departe cea mai mare surpri-
zã a fost oferitã de ALDE. ªi aici,
prima poziþie pe lista electoralã, pro-
fesorul Mircea Nãstase, este foarte
posibil sã nu-l mai regãsim în CLM
Craiova. Pe surse, se spunea ieri cã
partidul ar fi trimis la validarea o altã
listã pe care se aflau poziþia nr. 2 de
pe lista electoralã (cea votatã de
craioveni pentru CLM Craiova) –

Dumitru Mãnescu ºi poziþia nr. 6 –
Firmilian Calotã.

Potrivit aceloraºi surse , celor-
lalþi, începând cu Mircea Nãstase
(poziþiile nr. 1, 3,4 ºi 5) le-ar fi fost
retras sprijinul politic ºi sunt în afa-
ra CLM Craiova. Nu se cunoaºte
motivul acestei decizii deoarece
ALDe nu a dat nici un rãspuns ofi-
cial în acest sens.

„Eu nu ºtiu nimic despre acest
lucru ºi nu cred cã este adevãrat.
Am fost informat cã trebuie sã mã

prezint mâine (n.r. – astãzi) la ºedin-
þa de constituire ºi aºa voi face. Am
renunþat la mandatul de viceprimar,
care revenea ALDE conform pro-
tocolului cu PSD, dar nu voi renun-
þa la mandatul de consilier pentru
care am fost votat de craioveni”, a
spus, ieri, Mircea Nãstase.

Cum suspansul este maxim, rã-
mâne de vãzut, aºadar, cu cine ne
vom întâlni totuºi astãzi la ºedinþa
de constituire a CLM Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În perioada 28 – 30 iunie 2016,
în municipiul Craiova, se va des-
fãºura exerciþiul de antrenament
„PELENDAVA 16”, la care vor par-
ticipa structuri componente ale Sis-
temului Naþional de Prevenire ºi
Combatere a Terorismului, având

Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate (BCCO) Craiova ºi procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au organizat, marþi, 26 aprilie
a.c., o acþiune vizând destructura-
rea unei grupãri specializate în tra-

Exerciþiul „PExerciþiul „PExerciþiul „PExerciþiul „PExerciþiul „PELELELELELENDAENDAENDAENDAENDAVVVVVA 16”A 16”A 16”A 16”A 16”
se desfãºoarã la Craiovase desfãºoarã la Craiovase desfãºoarã la Craiovase desfãºoarã la Craiovase desfãºoarã la Craiova

Reprezentanþii Jandarmeriei doljene anun-
þã cã la Craiova urmeazã sã se desfãºoare un
exerciþiu de amploare, cu forþe suplimentare
din cadrul structurilor Ministerului Adminis-
traþiei ºi Internelor, „PELENDAVA 16”. Pen-

tru ca totul sã se desfãºoare în bune condiþii,
fãrã a se impune restricþii majore în trafic,
astãzi are loc o repetiþie generalã, zonele vi-
zate fiind parcarea Sãlii Polivalente, sediul Tri-
bunalului Dolj ºi Aeroportul Craiova.

drept scop dezvoltarea capacitãþii
de interoperabilitate în sistem inte-
grat, precum ºi pentru verificarea
capacitãþii de reacþie ºi intervenþie,
a forþelor de ordine, în diferite si-
tuaþii, dupã cum anunþã reprezen-
tanþii Jandarmeriei doljene.

Este un exerciþiu de antrena-
ment planificat, iar o parte din ac-
tivitãþile cuprinse în scenariu se vor
desfãºura în spaþiul public, fãrã a
afecta buna desfãºurare activitãþi-
lor instituþionale sau cetãþeneºti ºi
fãrã a impune restricþii majore de
circulaþie.  Activitãþile planificate în
spaþiul public se vor desfãºura în
parcarea Sãlii Polivalente – 28 iu-
nie 2016, începând cu ora 10.00;
sediul Tribunalului Dolj – 29 iunie
2016, începând cu ora 14.00 ºi
zona Aeroportului Craiova – 30 iu-
nie 2016, începând cu ora 10.00.

În cadrul exerciþiului “PELEN-
DAVA 16” vor fi angrenate struc-
turi din cadrul M.A.I. – Direcþia
Generalã Management Operaþional
a M.A.I., Inspectoratul General al
Jandarmeriei Române, Inspectora-
tul General al Poliþiei Române, In-
spectoratul General pentru Situaþii
de Urgenþã, Inspectoratul de Jan-
darmi Judeþean Dolj, Inspectora-
tului de Poliþie al Judeþului Dolj,

Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþa al Judeþului Dolj, Grupa-
rea de Jandarmi Mobilã Craiova,
Serviciul de Informaþii ºi Protecþie
Internã Dolj, Serviciul de Telecom-
unicaþii Speciale Dolj, specialiºti din
cadrul Serviciului Român de Infor-
maþii, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Te-
ritorial Craiova, precum ºi procu-
rori din cadrul Parchetului Militar
de pe lângã Tribunalul Militar Ti-
miºoara – Circumscripþia Terito-
rialã Craiova.

De asemenea, pentru a se evita
orice incident nedorit, la nivelul
municipiului Craiova se desfãºoa-

rã o campanie de informare a po-
pulaþiei, referitoare la organizarea
ºi desfãºurarea exerciþiului, pre-
cum ºi la mãsurile specifice asigu-
rate de forþele de ordine.

În aceste condiþii, astãzi, în in-
tervalul 10.00 – 16.00, are loc o
repetiþie generalã în cele trei locaþii
de desfãºurare a exerciþiului. „În
situaþia în care locuitorii Craiovei
se vor afla în zona desfãºurãrii
unui exerciþiu, le adresãm respec-
tuos rugãmintea de a-ºi pãstra cal-
mul ºi de a respecta indicaþiile for-
þelor de ordine”, precizeazã repre-
zentanþii Jandarmeriei doljene.

Craiovenii acuzaþi de trafic de droguri de risc ºi de mare risc
rãmân încã 30 de zile dupã gratii

Judecãtorii Tribunalului Dolj au prelungit, marþi, cu încã
30 de zile, arestarea preventivã a celor doi craioveni,
o femeie ºi un bãrbat, ajunºi dupã gratii pe 27 aprilie a.c.
pentru trafic de droguri de risc ºi de mare risc. Poliþiºtii de
combatere a criminalitãþii organizate ºi procurorii DIICOT
–  Craiova au destructurat o reþeaua de traficanþi, iar în
urma celor ºase percheziþii fãcute în Craiova, oamenii legii
au ridicat 14.000 de lei, zeci de pliculeþe cu droguri ºi opt
telefoane mobile. Cei doi craioveni aflaþi în spatele gratiilor
în acest caz au cerut sã fie plasaþi în arest la domiciliu, însã
instanþa le-a respins solicitãrile.

fic de droguri. Astfel, dupã ce un
membru al reþelei a fost prins pe
Aeroportul din Craiova, la reveni-
rea din Italia, au fost fãcute 6 per-
cheziþii domiciliare, toate în Craio-
va, la locuinþele suspecþilor. “Din
cercetãri a reieºit cã, persoanele în

cauzã ar fi introdus în þarã, din Ita-
lia, droguri de risc ºi de mare risc,
pe care le-ar fi vândut ulterior pe
raza judeþului Dolj”, au comuni-
cat reprezentanþii Poliþiei Române.

În urma percheziþiilor, poliþiºtii
au ridicat 32 de pliculeþe cu can-
nabis, 2 pliculeþe cu o substanþã
albã cu privire la care existau sus-
piciuni cã este cocainã, 100 de gra-
me de substanþã pulverulentã de
culoare albã, opt telefoane mobile
ºi 14.000 de lei. Cinci persoane au
fost ridicate ºi duse la sediul DII-
COT Craiova pentru a fi audiate
de procurorul de caz, pentru douã
dintre ele, o femeie ºi un bãrbat,
fiind emise ordonanþe de reþinere
pentru 24 de ore. Joi, 27 aprilie
a.c., Daniel Giuliano Camen, de 42
de ani, din Craiova, ºi Alina Iuliana
Vãduva, de 29 de ani, ambii din
Craiova, au fost prezentaþi Tribu-
nalului Dolj cu propunere de ares-
tare preventivã, propunere admisã
de instanþã care le-a emis mandate
pe o perioadã de 30 de zile. De ase-
menea, faþã de alte 3 persoane s-a
dispus mãsura controlului judiciar.

Cercetãrile sunt continuate în
cauzã, sub aspectul comiterii infrac-
þiunilor de introducere în þarã de
droguri de risc ºi de mare risc, tra-
fic de droguri de risc ºi trafic de
droguri de mare risc. Activitatea a
beneficiat de sprijinul de specialita-
te al Direcþiei Operaþiuni Speciale –
Inspectoratul General al Poliþei Ro-

mâne. La acþiune au participat ºi
luptãtori ai Serviciul pentru Acþiuni
Speciale din cadrul Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Dolj.

Marþi, 21 iunie a.c., judecãtorii
Tribunalului Dolj au respins cereri-
le celor doi de înlocuire a mãsurii
arestãrii preventive cu alta mai blân-
dã ºi au admis propunerea procu-
rorilor, prelungind arestul preven-
tiv atât pentru Camen, cât ºi pentru
Vãduva: „Respinge cererea incul-
patului Camen Giuliano Daniel de
înlocuire a mãsurii arestãrii preven-
tive cu mãsura preventivã prev. de
art. 202 alin. 4 lit. d C.p.p. Res-
pinge cererea inculpatei Vãduva
Alina Iuliana de înlocuire a mãsu-
rii arestãrii preventive cu mãsura
preventivã prev. de art. 202 alin. 4
lit. d C.p.p. Admite propunerea

Parchetului de pe lângã Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie – Direcþia
de Investigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi Tero-
rism – Serviciul Teritorial Craio-
va. Prelungeºte mãsura arestãrii
preventive dispusã faþã de inculpaþii
Camen Giuliano Daniel ºi Vãduva
Alina Iuliana prin încheierea nr. 113/
27.04.2016 pronunþatã de judecã-
torul de drepturi ºi libertãþi din ca-
drul Tribunalului Dolj, pe o durata
de 30 zile începând cu data de
26.06.2016 si pana la data de
25.07.2016, inclusiv. Cheltuielile
judiciare rãmân în sarcina statului.
Cu drept de contestaþie în termen
de 48 ore de la pronunþare. Pronun-
þatã în camera de consiliu astãzi,
21.06.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a Tribunalului Dolj.
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Despre oferta educaþionalã de
excepþie apãrutã în peisajul ºcolar
craiovean cotidianul nostru a rela-
tat, încã din luna aprilie a.c. Ast-
fel, începând cu anul de învãþãmânt
2016-2017, în curtea UM 01662 –
Batalionul de Instrucþie, Comuni-
caþii ºi Informaticã „Fraþii Buzeºti”,
situat pe strada „Vasile Alecsandri”
nr. 91, va funcþiona Colegiul Mili-
tar Liceal „Tudor Vladimirescu”.
Mãsura luatã de Ministerul Apãrã-
rii Naþionale vine în avantajul ele-
vilor din judeþele Olteniei, care erau
nevoiþi sã concureze la sute de ki-
lometri distanþã de domiciliu. Tot-
odatã, este ºi o veste bunã pentru
liceeni militari proveniþi din Olte-
nia, care acum învaþã în celelalte
centre din þarã ºi au posibilitatea
sã revinã în zonele de domiciliu.

Colegiul Militar Liceal „Mihai
Viteazul” din Alba Iulia, Colegiul
Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”
din Breaza ºi Colegiul Militar Li-
ceal „ªtefan cel Mare” din Câm-
pulung Moldovenesc erau, pânã
în prezent, cele trei oferte pentru
elevii de gimnaziu. Fiecare dintre
aceste instituþii oferã, în anul
ºcolar 2016-2017, câte 100 de
locuri pentru bãieþi ºi 20 pentru
fete. Un total anual, aºadar, de
360 de locuri.

Atenþie la vizita medicalã
ºi testele sportive

Cum bine au anticipat specia-
liºtii Centrului Miliar Zonal Dolj
(UM 02403), procesul de informa-
re-recrutare a candidaþilor pentru
admiterea în clasa a IX-a la noul
Colegiu Naþional Militar „Tudor
Vladimirescu” din Craiova a con-
firmat ceea ce mai toatã lumea ºtia.
Mulþi candidaþi au picat la vizita
medicalã, fiind pentru mai toþi din-
tre aceºtia prima ºi cea mai rigu-
roasã experienþã de acest gen.
Medicii de la Spitalul Militar de
Urgenþã „Dr. ªtefan Odobleja”
Craiova, unitate subordonatã Direc-
þiei Medicale din Ministerul Apãrã-
rii Naþionale, nu au fãcut rabat de
la normative medicale impuse can-
didaþilor. Mulþi tineri a trebuit sã
accepte cã nu sunt compatibili cu
criteriile medicale militare.

Totodatã, probele sportive sus-
þinute de elevi, la Alba-Iulia, au fost
acceptabile pentru cei pregãtiþi, dar
foarte dificile pentru mulþi alþii. Un
semnal de alarmã trebuie tras, încã
de pe acum, spun cadrele CMZ
Dolj, referindu-se la segmentul pro-
belor fizice. Sedentarismul, alimen-
taþia necorespunzãtoare, timpul li-

Visele devin realitate!

Elevii de la „mate-info” pot mergeElevii de la „mate-info” pot mergeElevii de la „mate-info” pot mergeElevii de la „mate-info” pot mergeElevii de la „mate-info” pot merge
la Liceul Militar  din Craiovala Liceul Militar  din Craiovala Liceul Militar  din Craiovala Liceul Militar  din Craiovala Liceul Militar  din Craiova

De marþi, 21 iunie, ºi pânã la data de 29 iulie a.c., Centrul Militar Zonal (CMZ)
Dolj recruteazã candidaþi din învãþãmântul civil în scopul transferului la Colegiul
Naþional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. Decizia Ministerul Apãrãrii
Naþionale este luatã, în acest caz, pentru a permite înfiinþarea claselor a X-a ºi a XI-
a, în anul ºcolar 2016-2017. Primul pas pe care trebuie sã-l facã toþi liceenii intere-
saþi de o carierã militarã este sã se prezinte la sediul CMZ Dolj, de pe strada „Ge-
neral Dragalina” nr. 60A. Sub îndrumarea cadrelor de aici, cei recrutaþi vor fi încu-
noºtinþaþi despre probele obligatorii: vizita medicalã ºi testele sportive.

ber petrecut în marea lui majorita-
te în faþa calculatorului, tabletei sau
telefoanelor mobile provoacã un
apetit scãzut al elevilor pentru miº-
carea fizicã, în general, ºi sportul
ca hobby, în special. Cu repercu-
siunile de rigoare pentru o accede-
rea la o carierã profesionalã de na-
turã militarã.

Condiþii cumulative pentru elevi
Biroul informare-recrutare din

cadrul Centrului Militar Zonal Dolj
specificã ºi criteriile de recrutare pe
care candidaþii trebuie sã le întru-
neascã cumulativ. „Elevii trebuie sã
fie absolvenþi ai clasei a IX-a, res-
pectiv ai clasei a X-a, în anul ºcolar
2015-2016, la specializarea Mate-
maticã-Informaticã. De aseme-
nea, sã aibã cel puþin media genera-
lã 8.00 ºi cel puþin media 7.00 la
disciplinele Matematicã, Infor-
maticã, Fizicã ºi Limba englezã,
în clasa a IX-a, respectiv în clasele
a IX-a ºi a X-a. Mai trebuie sã aibã
media la purtare cel puþin 9.00, în
clasa a IX-a, pentru absolvenþii
acestei clase, respectiv în clasele a
IX-a ºi a X-a, pentru absolvenþii
clasei a X-a, conform prevederilor
normelor în vigoare ce reglemen-
teazã organizarea ºi funcþionarea

unitãþilor de învãþãmânt preuniver-
sitar. Candidaþii sã nu fi repetat nici-
unul dintre anii de studii liceale ab-
solvite. De precizat cã recrutarea ºi
selecþia candidaþilor se desfãºoarã
de cãtre birourile informare-recru-
tare în perioada 21 iunie – 29 iulie
a.c., iar pentru relaþii suplimentare

puteþi suna la nu-
merele de telefon
0251.41.47.41,
0251.53.44.04 in-
terior 106 sau la
sediul instituþiei din
Craiova, strada
„General Dragali-
na” nr. 60A”, ne-a
precizat lt.col.
Cornel Zamfir,
ofiþer responsabil
cu relaþii publice
din cadrul Centru-
lui Militar Zonal
Dolj.

Traseul utilitar-aplicativ,
o probã complexã

Candidaþii vor susþine probele
sportive, ce sunt cele grupate sub
denumirea genericã de traseu utili-
tar-aplicativ, finalizat cu alergarea
pe distanþa de 1.000 m. Schema
orientativã a traseului este afiºatã
la sediul CMZ Craiova. Traseul
utilitar-aplicativ are o lungime de
90 m ºi cuprinde 10 elemente, în
urmãtoarea succesiune: douã sãri-
turi în lungime, succesive, de pe
loc; aruncarea a 4 mingi diferite la
þintã; tracþiuni la barã fixã pentru
candidaþii de sex masculin – flo-

tãri pentru candidaþii de sex femi-
nin; deplasare în echilibru, pe bãnci
de gimnasticã; rostogoliri înainte
din ghemuit în ghemuit pe sol; es-
caladarea unui obstacol – ladã sau
cal de gimnasticã; sãrituri în spaþii
marcate pe sol; deplasare târâº pe
sub un obstacol; ridicare ºi trans-

port de greutãþi printre jaloane; aler-
gare 25 m.

Baremul pentru traseul utilitar-
aplicativ este de 1 minut ºi 40 se-
cunde, pentru ambele categorii de
candidaþi – bãieþi ºi fete. Evaluarea
se face prin calcularea timpului to-
tal – timpul de parcurgere a tra-
seului, la care se însumeazã pena-
litãþile ºi raportarea acestuia la ba-
remul stabilit. Operaþiunea se rea-
lizeazã, dupã ce toþi candidaþii se-
riei au parcurs proba, iar rezultatul
final „Admis / Respins” le este co-
municat de unul dintre evaluatori.
Din categoria probelor prevãzute
pentru testarea nivelului capacitã-
þii motrice a candidaþilor face par-
te ºi alergarea pe distanþa de 1.000

m. Aici, baremul este unic, pentru
ambele categorii de candidaþi:
4 minute ºi 15 secunde.

Repere profesionale
pentru elevi

În curtea UM 01662 – Batalio-
nul de Instrucþie, Comunicaþii ºi

Informaticã „Fraþii Buzeºti”, situa-
tã pe strada „Vasile Alecsandri” nr.
91, va funcþiona aºadar, din aceas-
tã toamnã, Colegiul Militar Liceal
„Tudor Vladimirescu”. Acest Ba-
talion este punctul de prezenþã a
Comandamentului Comunicaþiilor
ºi Informaticii în zona structuri-
lor de instrucþie din Armata Ro-
mâniei dispuse la Caracal, Buzãu,
Chitila, Mangalia, Sibiu ºi Fãgã-
raº ºi pune pe aceastã hartã ºi gar-
nizoana Craiova. Aºa cum preci-
za ºi col. Gheorghe Dincã: „re-
structurarea a «optimizat» statul
bazei, transformându-l în bata-
lion. Acesta, cel din 2005 sau cel
din 2010, este continuatorul re-
gimentului de transmisiuni. Este
unitatea de instrucþie a armei co-
municaþii ºi informaticã, singura
din Armata României, care for-
meazã luptãtorul ºi iniþiazã spe-
cialistul de la baza structurilor de
execuþie în armã”.

O astfel de poziþionare a licee-
nilor militari din Craiova nu poate
fi decât de bun augur pentru vii-
toarele trãsãturi de caracter, pe
care le vor dezvolta în cariera mi-
litarã. Armata Românã rãmâne
aceeaºi instituþie credibilã, profe-
sionistã ºi într-o perpetuã moder-
nizare umanã ºi tehnicã. Sã nu ui-
tãm nici de aportul ºefului Statu-
lui Major General, generalul Ni-
colae-Ionel Ciucã, doljean nãs-
cut pe meleagurile Pleniþei, care
în februarie anul viitor va prinde
al 49-lea “bujor” al vieþii. Fãrã in-
tenþia ºi sprijinul sãu, învãþãmân-
tul militar din Craiova ar fi fost
doar o fanfaronadã goalã cu care
politicienii craioveni se tot împã-
uneazã pe mai toate uliþele Dolju-
lui. Uniforma militarã, spre deo-
sebire de costumul “Armani” pur-
tat vremelnic de fauna politicã, are
demnitate! În avans, un “La mulþi
ani!”, cordial, generalului Ciucã ºi
îi dorim sã þinã, ca ºi pânã acum,
aproape de suflet, meleagurile ºi
oamenii din jurul cãrora a plecat.
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Doljenii se pot angaja cu con-
tract de muncã în Germania, unde
sunt puse la dispoziþie 95 de job-
uri, dintre care trei mecanici insta-
laþii sanitare, de încãlzire ºi aer
condiþionat; ºapte  asistenþi medi-
cali, un tâmplar, un zugrav, 15 elec-
tricieni în construcþii, ºpate ºoferi
profesioniºti, doi coordonatori
compartiment planificare financia-
rã, patru dezvoltatori IT, un Go
Backend Developer, doi visual de-

Conducerea CEZ recomandã
tuturor clienþilor sã facã un prim
pas pentru evitarea acestor situa-
þii ºi sã activeze serviciul online
de primire a facturilor ºi informã-
rilor CEZ. Termenul pânã la care
clienþii pot plãti factura de ener-
gie electricã, fãrã a se calcula pe-
nalitãþi ºi fãrã sã riºti deconecta-
rea este pânã în a 30-a zi de la
data scadenþei. „În situaþia în care
ai primit un preaviz de deconec-
tare ºi te încadrezi în termenul de
întrerupere a alimentãrii pentru
neplata, trebuie sã transmiþi fur-
nizorului, în copie, documentul
prin care se face dovada efectuã-
rii plãþii, pentru a te asigura cã  nu
se va proceda la deconectare. În
situaþia în care se va proceda la
întreruperea alimentãrii cu ener-
gie electricã, realimentarea va fi
condiþionatã de efectuarea plãþii
integrale a facturilor care au fã-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Peste 400 de locuri de muncã vacantePeste 400 de locuri de muncã vacantePeste 400 de locuri de muncã vacantePeste 400 de locuri de muncã vacantePeste 400 de locuri de muncã vacante
în Uniunea Europeanãîn Uniunea Europeanãîn Uniunea Europeanãîn Uniunea Europeanãîn Uniunea Europeanã

Angajatorii din Spaþiul Economic Euro-
pean oferã prin intermediul reþelei EU-
RES România, 432 de locuri de muncã
vacante. De la cercetãtori, la asistenþi
medicali, la tinichigii, la bucãtari ºi chiar
poºtaºi. Doljenii pot sã-ºi depunã astfel

dosarul ºi apoi vor aºtepta sã fie selecþi-
onaþi într-unul din job-urile disponibile,
Mirajul muncii în strãinãtate, a unui sa-
lariu mai bun ºi a condiþiilor optime de
lucru, face ca mulþi olteni sã-ºi doreascã
unul dintre locurile de muncã vacante.

signer, ºase muncitori necalificaþi
în industria prelucrãrii metalelor,
un manipulant mãrfuri, patru lãcã-
tuºi mecanici, trei instalatori insta-
laþii încãlzire, trei instalatori insta-
laþii apã ºi gaz, zece educatoare,
un sudor MAG, un medic asistent
în microbiologie, doi bucãtari, doi
demichef de rang, un post perso-
nal servire clienþi, un post perso-
nal în domeniul hotelier, un tâm-
plar, un mecanic industrial ºi 15

factori poºtali. Marea Britanie, cu
sau fãrã Brexit cautã români cali-
ficaþi în activitãþi de îngrijire per-
soane - 55 sau îngrijitor persoane
la domiciliu - 15. În Italia sunt la
mare cãutare asistenþii medicali –
60 de persoane, iar în Suedia, sunt
55 de job-uri vacante - 20 femei
de serviciu, 15 vopsitori auto, 10
mecanici auto, 10 tinichigii auto.
Republica Cehã cautã 29 ºoferi de
camion,  un manager logisticã, 15
ºlefuitori. Slovacia – 38 locuri de
muncã: un inginer calitate, ºapte
îngrijitori de persoane, 30 ºoferi
autocamion transport internaþional.
Norvegia ne ia cercetãtorii

Norvegia este în cãutare de cer-
cetãtori. 31 locuri de muncã în
acest domeniu sunt libere. În Nor-
vegia românii merituºi pot lucra
ca doctorand cercetãtor în dome-
niul eticii organizaþionale. Se cau-
tã de asemenea un doctorand cer-
cetãtor în studii internaþionale, doi
doctoranzi cercetãtori în compor-
tament uman complex,  un doc-
torand cercetãtor în inteligenþã ar-
tificialã, un doctorand cercetãtor

sisteme inteligente, un doctorand
în departamentul de informaticã.
Dar ºi ºase tâmplari/parchetari,
ºase tâmplari tradiþionali, ºase
montatori ºi  ºase zugravi. ªi þara
vecinã este în cãutare de români
harnici. Bulgaria are nevoie de
zece operatori reþea telefonie mo-
bilã ºi zece operatori în industria

de prelucrare a lemnului. Finlanda
duce lipsã de operatori PC ºi su-
dori. Olanda cautã ºase muncitori
în agriculturã, la cules ºi plantat cã-
pluni. Irlanda are douã job-uri la
un service auto, iar Spania duce
lipsã de masseur.  În Franþa se cau-
tã un  lucrãtor hotelier iar în Aus-
tria un ofiþer proiecte europene.

Realimentarea, condiþionatã de efectuarea plãþii integrale a facturilorRealimentarea, condiþionatã de efectuarea plãþii integrale a facturilorRealimentarea, condiþionatã de efectuarea plãþii integrale a facturilorRealimentarea, condiþionatã de efectuarea plãþii integrale a facturilorRealimentarea, condiþionatã de efectuarea plãþii integrale a facturilor
care au fãcut obiectul preavizuluicare au fãcut obiectul preavizuluicare au fãcut obiectul preavizuluicare au fãcut obiectul preavizuluicare au fãcut obiectul preavizului

Deconectarea de la reþeaua de energie electricã a consuma-
torilor este reglementatã legal în situaþiile în care aceºtia
acumuleazã debite restante ca urmare a neplãþii facturii de
energie electricã, nu actualizeazã datele contractuale în cazul
unor modificãri apãrute sau nu permit echipelor operatorului
sã efectueze citirea contorului. De asemenea, deconectarea
mai are loc dacã clienþii sustrag energie electricã.

cut obiectul preavizului, precum
ºi a celor care, între timp, au ajuns
în stadiu deconectabil”, se preci-
zeazã într-un comunicat de presã
al CEZ Distribuþie..
Prin telefon se poate reprogra-
ma citirea contoarelor

Costul aferent transmiterii pre-
avizului este de 5,17 lei ºi este per-
ceput în baza prevederilor legis-
lative ãn vigoare. În cazul în care
s-a optat pentru primirea în for-
mat electronic a documentelor,
costul transmiterii acestui preaviz
este 0 lei. Reconectarea se reali-
zeazã în ziua lucrãtoare imediat
urmãtoare efectuãrii plãþii integrale
cãtre furnizor a facturii, a penali-
tãþilor datorate ºi a cheltuielilor
ocazionate de întreruperea ºi re-
luarea furnizãrii. În cazul în care
consumatorul nu efectueazã plata
integralã a facturii ºi a penalitãþi-

lor datorate, furnizorul are drep-
tul sã rezilieze contractul de fur-
nizare a energiei electrice, urmând
sã recupereze sumele datorate
conform dispoziþiilor legale în vi-
goare. Principalele situaþii în care
consumatorii nu îºi respectã clau-
zele contractuale ºi riscã deco-
nectarea de la alimentarea cu ener-
gie electricã sunt pe de o parte,
refuzul de a asigura accesul la
contor în vederea citirii, verificã-
rii sau înlocuirii acestuia de cãtre
personalul specializat. „Citirea
contoarelor electrice de deconta-
re se face, de regulã, la 3 luni, în
cazul clienþilor casnici din mediul
urban ºi la 6 luni, în cazul clienþi-
lor casnici din mediul rural. Dacã
nu eºti prezent la locul de con-
sum, la data programatã pentru -
citirea contorului, cititorul lasã o -
notificare scrisã care conþine nu-
mãrul de telefon unde vei putea
reprograma ºi vei fi vizitat din nou
pentru citire”, se mai spune în
comunicatul de presã.
Deteriorarea grupului de
mãsurã atrage deconectarea
consumatorului

Pe de altã parte, deconectarea

mai are loc dacã schimbarea pro-
prietarului nu este  anunþatã pen-
tru modificarea contractului de
furnizare a energiei electrice cu
actualizarea avizului tehnic de ra-
cordare sau certificatului tehnic de
racordare. Totodatã, nepreluarea
contractului dupã decesul titula-
rului de contract  se lasã tot cu  o
deconectare, în aceastã situþie tre-
buie sã se notifice furnizorul de-
spre deces în termen de 30 zile
de la deces. Sustragerea de ener-
gie sau racordarea ilegalã atrage
dupã sine deconectarea. „Dacã se
constatã sustragerea de energie

electricã, prin hotãrâre judecãto-
reascã definitivã, deconectarea se
va efectua fãrã preaviz.  Dease-
menea, sustragerea de energie
constituie infracþiune de furt ºi se
pedepseºte conform legilor în vi-
goare, cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amendã. Alte acti-
vitãþi care duc la deconectare sunt:
deteriorarea grupului de mãsurã;
modificarea fãrã drept sau bloca-
rea funcþionarii echipamentului de
mãsurare a energiei electrice livra-
te ºi nu în ultimul rând, modifica-
rea fãrã drept a componentelor
instalaþiilor energetice.
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În luna aprilie 2016, 14 elevi (ºapte de la
„mecanic auto”, trei de la „tehnician electri-
cian-electronist auto”, patru pentru „electri-
cian exploatare joasã tensiune”) au partici-
pat la Paphos, în Cipru, la un stagiu de pre-
gãtire. În luna mai, alþi 14 tineri, de la acelaºi
liceu, au fost prezenþi la Granada (Spania)
pentru specializarea în „operatori pe maºini
cu comandã numericã”.

S-a urmãrit creºterea calitãþii actului edu-
caþionalpentru elevi. «Prin Proiectul „Prac-
ticãm pentru viitorul nostru”, ca parte a Pla-
nului European de Dezvoltare a Liceului Teh-
nologic Auto, venim în întâmpinarea unor
nevoi ale ºcolii. Facilitarea inserþiei absolven-
þilor pe piaþa muncii europene, prin îmbunã-

Timp de douã luni, 28 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto
Craiova au beneficiat de stagii de pregãtire teoreticã ºi practicã
în Cipru ºi Spania, în cadrul unui Program Erasmus+, în dome-
niul învãþãmântului profesional ºi tehnic. Beneficiile sunt deja

palpabile, iar urmãrile se aratã pline de speranþã.
tãþirea nivelului competenþelor cheie ºi spe-
cializate printr-o pregãtire de înaltã calitate,
în concordanþã cu cerinþele moderne ale
economiei de piaþã, este un obiectiv foarte
important pentru noi», a precizat prof. Cris-
tina Anton, manager de proiect.

S-a fãcut selecþia
Rezultatele încep deja sã se vadã. Astfel,

în perioada mai – iunie 2016, a fost fãcutã
selecþia elevilor pentru urmãtoarele etape ale
pregãtirii. În luna noiembrie a acestui an, 15
elevi vor continua pregãtirea în Cipru, iar în
aprilie 2017, în aceeaºi þarã vor fi specializaþi
alþi 17 tineri din aceeaºi unitate de învãþãmânt.

CRISTI PÃTRU

Obiectivul general al proiectului
constã în susþinerea procesului de
modernizare a învãþãmântului preu-
niversitar, prin extinderea oportu-
nitãþilor de învãþare pentru elevi,
vizând dezvoltarea competenþelor ºi
îmbunãtãþirea performanþelor ºco-
lare, în vederea evitãrii analfabetis-
mului funcþional, prin utilizarea de
instrumente informatice inovatoa-
re în procesul de predare-învãþare-
evaluare pentru grupul-þintã.

Un curs de succes pentru cei care l-au urmat
Un proiect de dezvoltare, cu fonduri euro-

pene, a fost pus în aplicare de Inspectorate-
le ªcolare Judeþene Dolj ºi Teleorman, în
parteneriat cu Asociaþia de Prietenie Româ-
no-Francezã ROMFRA ºi SIVECO România.

„Programul s-a desfãºurat în-
tre 2014-2015, în care au fost cu-
prinºi 4.100 de elevi, din învãþã-
mântul liceal, iar rezultatele se vãd
acum. În acest an, aproximativ
1.000 de tineri din Dolj ºi-au putut
echivala cursurile, astfel cã nu au
mai fost nevoiþi sã susþinã proba
de Competenþã digitalã din cadrul
Bacalaureatului 2016. În total, dacã
þinem cont ºi de promoþiile ante-
rioare, au fost peste 2.000 de ti-

neri în aceastã situaþie. Este un be-
neficiu imens ºi, dacã ne gândim
ºi la partea materialã, prin acest
proiect au fost scutite de la buget
plãþile pentru profesorii care au par-
ticipat în program. Cred cã sunt
câºtiguri pe toate planurile, în prin-
cipal în cel al pregãtirii”, a decla-
rat prof. Ani Drãghici, inspector
de specialitate în cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Beneficiile au fost foarte mari, în acest an
peste 1.000 de elevi înscriºi la Bacalaureat
putând sã-ºi echivaleze cursurile urmate, ast-
fel cã nu au mai susþinut proba de Compe-
tenþe digitale a „maturitãþii”.

Luni, 27 iunie, va începe
Evaluarea Naþionalã, rezultate-
le acestui examen fiind
primordiale pentru absolvenþii
clasei a VIII-a, la repartizarea
în licee. S-a încheiat centrali-
zarea datelor ºi se poate vorbi
de numãrul celor care sunt
înscriºi la „capacitate”. „În
judeþul Dolj, avem 4.575 de
candidaþi, 16 fiind din promo-
þiile anterioare. Sunt 155 de
centre de examinare în judeþ.

Luni, 27 iunie, va începe Evaluarea Naþionalã, rezul-
tatele acestui examen fiind primordiale pentru absolvenþii
clasei a VIII-a, la repartizarea în licee. S-a încheiat cen-
tralizarea datelor ºi se poate vorbi de numãrul celor care
sunt înscriºi la „capacitate”. „În judeþul Dolj, avem 4.575
de candidaþi, 16 fiind din promoþiile anterioare. Sunt 155
de centre de examinare în judeþ. Ca noutate, se va
merge ca ºi la Bacalaureat, lucrãrile urmând sã fie
corectate în alt judeþ decât cel în care se susþin exa-
menele. Noi suntem pregãtiþi, aveam deja douã uni-
tãþi ºcolare pregãtite în acest sens, dar urmeazã sã
vedem ºi metodologia”, a precizat prof.  Lavinia Elena
Craioveanu, inspector ºcolar general al ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Ca noutate, se va merge ca ºi
la Bacalaureat, lucrãrile
urmând sã fie corectate în alt
judeþ decât cel în care se
susþin examenele. Noi suntem
pregãtiþi, aveam deja douã
unitãþi ºcolare pregãtite în
acest sens, dar urmeazã sã
vedem ºi metodologia”, a
precizat prof.  Lavinia Elena
Craioveanu, inspector ºcolar
general al ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Peste 4.000 de absolvenþi de clasa a VIII-a, înscriºi la Evaluarea Naþionalã

Premii pentru cele mai frumoase
costume ºi cele mai interesante
mãºti, dar ºi alte 700 de diplome ºi
bucheþele de flori pentru cei mai
curajoºi ºi strãdalnici copii care, pe
parcursul anului, au participat ºi s-
au calificat la olimpiadele sau con-
cursurile ºcolare. Acestea au fost
momentele de mare bucurie ale co-
piilor, trãite deopotrivã ºi de profe-
sorii ºi pãrinþii de la ªcoala Gimna-
zialã „Gheorghe Þiþeica” din Craio-
va, în zilele de 21 ºi 22 iunie.

Marþi seara, cu mic cu mare, în
costume care mai de care mai fru-
moase, toatã lumea s-a adunat în cur-
tea ºcolii. Pe ritmuri de muzicã, to-
nul a fost dat de Camelia Buzatu, di-

rectorul ºcolii, care i-a invitat pe toþi
cei prezenþi la dans ºi bunã dispozi-
þie. Fiind vorba de „Carnavalul ve-
rii”, în centrul atenþiei au fost costu-
mele, care au fost atent selecþionate
ºi premiate spre finalul zilei, de un
juriu format din personalul ºcolii.

A doua zi, a urmat un alt moment
de bucurie pentru toþi copiii: con-
ducerea ºcolii a oferit diplome ºi câte
un exemplar din revista ºcolii pen-
tru cei 700 de câºtigãtori de locuri
de podium. Astfel, ªcoala Gimna-
zialã „Gheorghe Þiþeica” din Craio-
va, care are aproximativ 1.000 de
elevi, îºi încurajeazã, stimuleazã ºi
îºi îndeamnã la studiu toþi copiii în-
scriºi aici.
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Concertul de mâine, 24 iunie, ora
19.00, este organizat în parteneriat
cu Asociaþia Interculturalã Româ-
no-Coreeanã ºi îi aduce pe scena
Filarmonicii „Oltenia”, în acompa-
niamentul Orchestrei Simfonice a
instituþiei, condusã de dirijorul
Young-Dae Yoo, pe trei soliºti din
Coreea de Sud. Este vorba despre
Jae-Young Heo (tubã), Tae-Hyong
Park (violoncel) ºi Jaechang Sung
(trompetã). Programul cuprinde
Uvertura operei „Peter Schmoll”
de Carl Maria von Weber, Dansuri
pentru tubã ºi orchestrã de coarde
de John Stevens, Rapsodia ungarã
pentru violoncel ºi orchestrã, op. 68
de David Popper, Arirang Fantasy
de Sung-Wang Choi, „Carnavalul
veneþian”, fantezie ºi variaþiuni
pentru trompetã ºi orchestrã de Jean-

Varã muzicalã propusã de Filarmonica
„Oltenia” craiovenilor, care sunt invitaþi,
spre sfârºitul acestei sãptãmâni, la douã
concerte – unul simfonic, în sala institu-
þiei, altul coral, în Grãdina Botanicã. Pu-

blicul este aºteptat, apoi, în perioada 29
iunie – 3 iulie, sã îi însoþeascã pe artiºtii
Filarmonicii în „Turneu în oraº” – o serie
de cinci concerte susþinute în tot atâtea
cartiere craiovene.

Noua stagiune muzicalã a Filarmonicii „Oltenia”, 2016-2017, se
va deschide, potrivit reprezentanþilor instituþiei, pe data de 14 oc-
tombrie. Primul ºi unul dintre cele mai importante evenimente va
fi Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã”, ajuns la ediþia a 43-a,
care se va desfãºura în perioada 18 noiembrie – 1 decembrie a.c

Baptiste Arban, ºi Chu-Sang for
Haegeum de Kyung-Sub Lee. Un
bilet costã 20 lei ºi, pentru elevi,
studenþi ºi pensionari, 15 lei.

Duminicã, 26 iunie, ora 11.00,
craiovenii sunt invitaþi în Grãdina
Botanicã, la un concert al Coralei
Academice a Filarmonicii „Olte-
nia”, dirijatã de Pavel ªopov. Sub
genericul „Bijuterii muzicale”,
vor fi oferite piese ale repertoriului
coral românesc ºi universal: El
grillo e buon cantore de Josquin
des Prez, Hora staccato de Grigo-
raº Dinicu / Mihail ªtefînescu,
Sârba pe loc de Gheorghe Danga,
M-a fãcut muica oltean de Marian
Didu, Vine hulpe di la munte de
Adrian Pop, Ciuleandra (galop) de
Constantin Rîpã, Fair Phyllis de
John Farmer, Ain’t a that good

news! De William L. Dawson,
Hush! Somebody’s callin’ my name
de Brazeal W. Dennard, ºi Elijah
Rock de Jester Hairston.

Stagiunea estivalã a Filarmonicii
„Oltenia” va continua, în perioada
29 iunie – 3 iulie, cu „Turneu în
oraº”, ajuns la cea de-a IV-a ediþie.
De aceastã datã, va încânta publi-
cul din cartierele craiovene Orches-
tra de suflãtori a instituþiei, dirijatã
de Ivan Iliev. Concertele vor avea
loc pe 29 iunie în Rovine, pe 30 iu-
nie în Brazda lui Novac, pe 1 iulie
în 1 Mai, pe 2 iulie în Valea Roºie ºi
pe 3 iulie în Craioviþa Nouã. Craio-
venii s-ar putea bucura, în aceastã
varã, ºi de o nouã ediþie a progra-
mului artistic „Filarmonica Oltenia
(RE)descoperã oraºul… în 33 de
minute de muzicã clasicã”.

Expoziþie de ii recondiþionate
de Mihaela Tomescu, la Galeriile „Cromatic” Casa de Culturã

„Traian Demetres-
cu” va organiza mâi-
ne, 24 iunie, ora
19.00, în Salonul
Medieval, o nouã în-
tâlnire din cadrul
proiectului „Imago-
texte”, invitatã fiind
scriitoarea Adela
Efrim. Aceasta va fi
prezentatã de Elea-
nor Mircea, poetã ºi
doctor în Filologie, ºi
va citi pagini inedite
din creaþia sa. Întâl-
nirea va fi moderatã
de Petriºor Militaru.

Adela Efrim (n.
29 februarie 1968,
Craiova) a absolvit
Liceul de Matematicã-Fizicã „Fraþii Buzeºti” din Craiova, men-
tor fiindu-i chiar dirigintele – profesorul de românã Marian
Barbu, scriitor, critic literar, publicist. Scrie poezii încã din
perioada liceului ºi a fost premiatã în cadrul unor concursuri
organizate la Craiova. A frecventat cursurile Facultãþii de Elec-
trotehnicã din cadrul Universitãþii craiovene, dar, pe perioada
lor ºi dupã, a întrerupt scrisul, pe care l-a reluat mai târziu,
stimulatã de cenaclul Qpoem, pe care îl frecventeazã din 2015.

Adela Efrim, invitatã la „Imagotexte”
„Sensibilã ºi intro-

vertitã, poezia Adelei
Efrim alungeºte contu-

rurile unui desen
bacovian pânã la obþi-

nerea unei transparen-
þe autumnale. Lustrui-

rea, contemplarea ºi
fluidizarea sunt mãrci
ale unei arte feminine

ce lucreazã mai ales cu
lumina ºi vibraþiile într-

un fel de touchscreen
reality. Epurarea

adjectivelor ºi metafo-
relor scoate la ivealã

un cotidian funcþionã-
resc prin care, miracu-

los, se întrevãd piane
înzãpezite ºi tot felul

de liniºti. Fundamental
romantice, aceste

texte provoacã nãluciri
– culmea! – reconfor-

tante ºi derutante”.
(Felix Nicolau)

De Sânziene ºi Ziua Universalã a
Iei tradiþionale româneºti, Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale
(CJCPCT) Dolj vã invitã la vernisa-
jul expoziþiei „Flori din ia româ-
neascã”. Evenimentul va avea loc
mâine, ora 12.00, la Galeriile „Cro-
matic” ale instituþiei din strada „Ale-
xandru Macedonski” nr. 28.

Vor fi expuse, cu aceastã ocazie,
câteva ii recondiþionate de Mihaela
Tomescu, din Giurgiþa. „Pasiunea de
o viaþã pentru costumul tradiþional
românesc, precum ºi bucuria de a
împãrtãºi lumii întregi comorile ieºi-
te din mâinile bunicilor ºi mamelor
noastre au determinat-o sã adune, sã recon-
diþioneze acolo unde era cazul, sã îmbrace
pãpuºi cu costume în miniaturã, astfel ca
modelele strãvechi, adevãrate, sã nu se risi-
peascã”, spune prof. Nicolae Dumitru, refe-
rent în cadrul CJCPCT Dolj.

Mihaela Tomescu s-a nãscut la 1 aprilie 1961,
pe plaiuri giurgiþene, unde a urmat ºi cursurile
învãþãmântului primar, absolvind apoi Liceul
Industrial Bãileºti, promoþia 1980. Din anul 2004
este directorul Cãminului Cultural „Nicolae Ve-

leanu”, din Giurgiþa. A înfiinþat formaþia de dan-
suri populare „Doruleþul”, grupul vocal de copii
„Cununiþa” ºi grupul de rapsozi populari „Rap-
sozii Desnãþuiului”, care reuneºte soliºti vocali
ºi instrumentiºti. Pentru artiºtii amatori din Giur-
giþa, Mihaela Tomescu a adunat din sat costu-
me populare „de ladã”, de la bãtrânii pãstrãtori
ai acestor comori tradiþionale, pe multe dintre
ele recondiþionându-le cu rãbdare ºi pricepere.
O parte din acestea se va regãsi în expoziþia
„Flori din ia româneascã”.

Vasile Ernu (n. 1971, URSS ) a ab-
solvit Facultatea de Filosofie din cadrul
Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaºi (1996) ºi un master în Filoso-
fie la Universitatea „Babeº-Bolyai” din
Cluj, 1997. A fost redactor fondator al
revistei „Philosophy&Stuff” ºi redac-
tor asociat al revistei „Idea artã+socie-
tate”. A activat în cadrul Fundaþiei
Idea ºi Tranzit ºi al Editurilor „Idea”-
 ºi „Polirom”. În ultimii ani a susþinut
rubrici de opinie în România Liberã,-
 HotNews, Timpul ºi Adevãrul, precum
ºi rubrici permanente la revistele Noua
Literaturã, Suplimentul de Culturã ºi-
 Observator Cultural.

A debutat cu volumul „Nãscut în
URSS” (Polirom, 2006), care a fost ree-

Scriitorul VScriitorul VScriitorul VScriitorul VScriitorul Vasile Ernu conferenþiazã la TRADEMasile Ernu conferenþiazã la TRADEMasile Ernu conferenþiazã la TRADEMasile Ernu conferenþiazã la TRADEMasile Ernu conferenþiazã la TRADEM
La Casa de Culturã „Traian Demetrescu” are loc as-

tãzi, ora 19.00, o nouã întâlnire în cadrul proiectului lu-
nar „Taifasuri Rânduite Artistic Despre Emoþii Manifesta-
te”. Invitat este scriitorul Vasile Ernu, care va susþine con-

ferinþa „Sectanþii – experienþa grupurilor religioase mar-
ginale în secolul XX. Cazul Basarabiei”. Întâlnirea va avea
loc în Salonul Medieval al instituþiei ºi va fi moderatã de
Mihai Ene. Intrarea publicului este liberã.

ditat în 2007, 2010 ºi 2013. Cartea a fost
tradusã ºi a apãrut la edituri din Rusia,
Bulgaria, Spania, Italia, Ungaria, Geor-
gia, Polonia ºi a fost nominalizatã la Pre-
miul de debut al revistei „Cuvântul-
”, Premiul pentru Roman ºi Memoria-
listicã al revistei „Observator cultu-
ral” ºi Premiul Opera Prima al Funda-
þiei „Anonimul”, fiind distinsã cu Pre-
miul pentru debut al „României litera-
re” ºi cu Premiul pentru debut al Uniunii
Scriitorilor din România.

A mai publicat volumele „Ultimii ere-
tici ai Imperiului” (Polirom, 2009, no-
minalizat la Premiul pentru Eseu al re-
vistei „Observator cultural” ºi distins
cu Premiul Tiuk!, în acelaºi an), „Ceea
ce ne desparte. Epistolarul de la Hanul

lui Manuc” – împreunã cu Bogdan-Ale-
xandru Stãnescu (Polirom, 2010), „In-
telighenþia rusã azi” (Cartier, 2012),
„Sînt un om de stânga” (Cartier, 2013),
„Sectanþii. Micã trilogie a marginalilor”
(Polirom, 2015) – distins cu Premiul
„Matei Brîncoveanu” pentru Literaturã,
2015.

Vasile Ernu a coordonat, alãturi de
Costi Rogozanu, Ciprian ªiulea ºi Ovi-
diu Þichindeleanu, volumul „Iluzia an-
ticomunismului. Lecturi critice ale Ra-
portului Tismãneanu” (Cartier, 2008) ºi,
alãturi de Florin Poenaru, volumul
„Ucraina live. Criza din Ucraina: de la
Maidan la rãzboi civil” (Ed. Tact, 2014).
Este unul din fondatorii ºi coordonatorii
proiectului www.criticatac.ro.
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Banca Centralã Europeanã este
pregãtitã pentru “orice eventuali-
tate” în gestionarea efectelor ge-
nerate de potenþiala ieºire a Marii
Britanii din Uniunea Europeanã, a
declarat preºedintele BCE, Mario
Draghi. “Este dificil sã anticipãm
toate dimensiunile unui vot brita-
nic favorabil ieºirii din Uniunea Eu-
ropeanã. Este greu de speculat ºi
rezultatul votului. Ideea centralã
este cã am fãcut toate pregãtirile
necesare”, a spus Mario Draghi.
“Suntem pregãtiþi pentru orice eventualitate, am fãcut toate pregãtirile necesare.
Mesajul nostru este cã ne concentrãm eforturile pentru ca Europa, casa noastrã
comunã, sã fie mai puternicã”, a subliniat Mario Draghi. Cetãþenii britanici sunt
chemaþi, astãzi, la urne în cadrul referendumului privind apartenenþa Marii Britanii la
Uniunea Europeanã.

Brexit:Brexit:Brexit:Brexit:Brexit: sausausausausau ,,,,,
aceasta-i întrebarea!aceasta-i întrebarea!aceasta-i întrebarea!aceasta-i întrebarea!aceasta-i întrebarea!

Zi istoricã pentru Regatul Unit. Britanicii sunt
chemaþi astãzi sã decidã soarta Europei unite. IN
sau OUT, aceasta este întrebarea al cãrei rãspuns îl
vom afla cel mai probabil mâine. Vorbim de un mo-
ment crucial pentru întreaga arhitecturã a Uniunii
Europene, de un referendum ce va tranºa o chestiu-
ne de importanþã planetarã. Nu mai puþin de 46,5
milioane de votanþi sunt aºteptaþi la urne, mai mult
decât la alegerile parlamentare de anul trecut, câº-
tigate de actualul prim-ministru, conservatorul Da-
vid Cameron. Ce va urma dupã referendum? În caz
de Brexit, cel mai probabil, David Cameron îºi va
încheia cariera politicã, aºa cum puncteazã Financial
Times, dupã ce chiar premierul convocase referen-
dumul din raþiuni populiste fapt care acum s-ar pu-
tea întoarce împotriva liderului conservator brita-
nic. Aºadar, Marea Britanie ar urma sã se confrunte
cu o perioadã de incertitudine ºi de tensiuni pe sce-
na politicã internã, dublatã de o scãdere a influenþei
Regatului Unit pe plan global. În plus, capacitatea

guvernului de la Londra de a combate terorismul ºi
crima organizatã va scãdea. Mulþi se tem cã ieºirea
Marii Britanii va da tonul cântecului de lebãdã al
Uniunii Europene, fapt recunoscut chiar de preºe-
dintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker:
„Dacã Marea Britanie va pãrãsi Uniunea Europea-
nã, va declanºa o perioadã de incertitudini majore.
Atât pentru Marea Britanie cât ºi pentru Uniunea
Europeanã, dar ºi la nivel global, aceastã perspecti-
vã trebuie evitatã. Ne confruntãm cu destule crize,
nu e nevoie sã mai adãugãm una”. Cetãþenii brita-
nici au de ales între a-ºi asuma responsabilitatea
solidaritãþii în cadrul Uniunii Europene sau sã opte-
ze pentru o abordare individualistã, de tip naþiona-
list. David Cameron avertizeazã însã asupra riscuri-
lor ce pândesc Occidentul în cazul unui Brexit: „Va
fi un uriaº salt spre necunoscut. Cu agresiunea lui
Putin la est ºi extremismul islamic în sud, nu cred
cã este momentul unei dezbinãri a Occidentului”.
Intrat abia recent în polemica internaþionalã a refe-

rendumului britanic, Vladimir Putin a fost cât se poa-
te de critic cu decizia Londrei de a organiza acest
vot pentru cã pune Uniunea Europeanã într-o posturã
vulnerabilã.  „Desigur, Rusia vrea sã negocieze cu
o Europã puternicã, pentru cã a purta un dialog cu un
partener slab nu meritã efortul. Putem presupune cã
cineva într-un fel sau altul va exercita presiuni asupra
þãrilor membre ºi toate acordurile ºi planurile de co-
operare se vor face praf. Un partener puternic nu ar
permite sã i se întâmple aºa ceva”. Marea Britanie a
devenit membrã a comunitãþii europene în anul 1973,
având o serie de beneficii economice ºi politice de pe
urma apartenenþei la UE. În plus, Marea Britanie a
avut permanent un statut privilegiat în Uniunea Eu-
ropeanã, refuzând sã devinã membrã a zonei euro ºi a
Spaþiului de circulaþie fãrã frontiere Schengen. De
aproape zece ani, Marea Britanie a optat sã facã ex-
cepþie ºi de la aplicarea Cartei UE pentru Drepturi
Fundamentale, astfel cã instanþele britanice nu au ca
referinþã cadrul juridic european.

Printre susþinãtorii acestei tabere, se numãrã
premierul britanic David Cameron, 16 membri
ai cabinetului sãu, Partidul Laburist, Partidul Li-
beral-Democrat, Partidul Naþional Scoþian
(SNP). ªi preºedintele american, Barack Oba-
ma, a pledat pentru rãmânerea Marii Britanii în
UE, precum ºi lideri ai altor state membre UE ca
Germania ºi Franþa. În cazul în care Marea Bri-
tanie va ieºi din UE, se pune întrebarea dacã toþi
cetãþenii britanici vor avea nevoie de vize în ca-
zul în care doresc sã lucreze în alte state UE.
Aceeaºi întrebare este valabilã ºi în cazul cetãþe-
nilor din alte state UE care doresc sã lucreze în
Marea Britanie. Totul depinde de tipul de acord
la care ajunge Marea Britanie cu Uniunea Euro-
peanã dupã pãrãsirea Blocului european. Dacã
Guvernul britanic va opta pentru impunerea re-
stricþiilor în cazul permiselor de lucru, dupã cum
solicitã UKIP, atunci alte ºi alte state UE vor re-
acþiona prin introducerea unor mãsuri similare,
ceea ce înseamnã cã britanicii vor fi nevoiþi sã
aplice pentru vize de lucru în state UE. Cât de-
spre cetãþenii din alte state UE care doresc sã
lucreze în Marea Britanie, ar putea fi nevoiþi sã
aplice pentru vize de lucru, sistem care se aplicã

Cine susþine ca Marea Britanie sã rãmânã în UECine susþine ca Marea Britanie sã rãmânã în UECine susþine ca Marea Britanie sã rãmânã în UECine susþine ca Marea Britanie sã rãmânã în UECine susþine ca Marea Britanie sã rãmânã în UE
în prezent lucrãtorilor din þãrile non-UE. La ca-
pitolul financiar, Marea Britanie este unul dintre
cele zece state membre care contribuie mai mult
la bugetul Uniunii Europene decât primeºte, cu
excepþia Germaniei ºi Franþei care depun cele
mai mari contribuþii. În perioada 2014-2015,
Polonia a fost cel mai mare beneficiar al aces-
tor fonduri, urmatã de Ungaria ºi Grecia. Po-
trivit autoritãþii fiscale pentru colectarea taxe-
lor din Marea Britanie (HMRC), circa 20.000
de cetãþeni din alte state UE beneficiazã de
alocaþii acordate pentru circa 34.000 de copii
din þara lor de origine, costul acestor ajutoare
ridicându-se la valoarea de 30 de milioane de
lire sterline. Limitarea alocaþiilor copiilor an-
gajaþilor strãini care lucreazã în Marea Brita-
nie se va face prin indexarea la nivelul venitu-
rilor din þara de origine a imigrantului. Între
128.700 ºi 155.100 de oameni vor fi afectaþi
de aceste restricþii, care vor fi însã aplicate
treptat. Clauza privind limitarea indemnizaþii-
lor sociale ale angajaþilor strãini va putea fi
activatã oricând în urmãtorii ºapte ani, dar unui
singur individ i se va putea aplica cel mult
patru ani, în mod gradual.

Restricþii la transferuri de lire sterline în contextulRestricþii la transferuri de lire sterline în contextulRestricþii la transferuri de lire sterline în contextulRestricþii la transferuri de lire sterline în contextulRestricþii la transferuri de lire sterline în contextul
referendumului din Marea Britaniereferendumului din Marea Britaniereferendumului din Marea Britaniereferendumului din Marea Britaniereferendumului din Marea Britanie

Firma britanicã TransferWi-
se, specializatã în schimb valu-
tar ºi transfer bancar, va impune
limite la tranzacþii cu lire sterline
în contextul referendumului pe
tema apartenenþei Marii Britanii
la Uniunea Europeanã. Compa-
nia TransferWise, cu sediul la
Londra, a anunþat cã transferu-
rile de lire sterline vor fi limitate
astãzi ºi mâine. “Schimburile va-
lutare probabil vor fi volatile în contextul referen-
dumului”, a argumentat firma TransferWise. “Une-
le transferuri ar putea dura mai mult din cauza limi-
telor comerciale suplimentare ºi a posibilelor întâr-
zieri care pot apãrea în sistemul bancar britanic joi
ºi vineri”, a precizat TransferWise. Lira sterlinã ºi-a
continuat trendul ascendent  ºi se apropie de maxi-
mul ultimelor cinci luni în raport cu dolarul, în con-

diþiile în care ºansele ca Ma-
rea Britanie sã rãmânã în UE
au crescut considerabil, potri-
vit estimãrilor din piaþã. Lira
sterlinã se apropie de cea mai
bunã sãptãmânã din ultimii
ºase ani, în urma semnalelor
scãderii suportului popular
pentru Brexit, cauzat în mare
parte de uciderea deputatei Jo
Cox sãptãmâna trecutã. Un

indice al “pariurilor”, realizat de Oddschecker, pla-
seazã probabilitatea rãmânerii în UE la 79%, faþã de
63%, pe 14 iunie, chiar dacã diferenþele din sondaje
nu sunt încã definitorii. Lira sterlinã a crescut cu
0,2%, la 1,4676 dolari, dupã ce se apreciase marþi
la 1,4783, cel mai puternic nivel de pe patru ianua-
rie. ªi euro s-a apreciat în raport cu dolarul, la 1,12
dolari/euro, în creºtere cu 0,17%.
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Gyorgy Bakondi, consilierul
de securitate al premierului un-
gar, spune cã autoritãþile de la Bu-
dapesta sunt de acord cu poziþia
Austriei ca centrele de primire a
imigranþilor sã fie înfiinþate în
afara frontierelor UE, relateazã
agenþia de ºtiri MTI. Gyorgy Ba-
kondi a declarat cã aceste centre
de primire ar trebui sã verifice
imigranþi ºi sã permitã accesul
numai persoanelor care au trecut
de controalele de securitate ºi
despre care existã o certitudine
cu privire la identitatea lor. În
plus, aici trebuie sã se stabileas-
cã scopul imigrãrii, precum ºi
dreptul de a primi azil. Oficialul

Cel puþin ºase
morþi, în sud-vestul
Japoniei,
în urma
inundaþiilor
ºi alunecãrilor
de teren

Cel puþin ºase persoane au
murit, iar o altã este datã
dispãrutã, dupã ce precipitaþiile
abundente au provocat inunda-
þii ºi alunecãri de teren în sud-
vestul Japoniei. Sute de mii de
oameni care locuiesc pe insula
Kyushu au fost sfãtuiþi sã-ºi
pãrãseascã casele având în
vedere riscul crescut de alune-
cãri de teren pe fondul ploilor
torenþiale ºi ca urmare a
cutremurului cu o magnitudi-
ne de 7.3 grade din luna
aprilie, care a slãbit solul, a
informat postul naþional de
ºtiri NHK. Printre cei care au
decedat se numãrã un cuplu de
bãtrâni din Kumamoto, a cãror
casã a fost înghiþit de noroi.
Prim-ministrul Shinzo Abe se
afla ieri în vizitã în Kumamo-
to, cu ocazia startului campa-
niei electorale pentru alegerile
legislative parþiale de luna
viitoare.

Doi bãrbaþi din
California, gãsiþi
vinovaþi de complot
pentru a oferi
sprijin material
grupãrii SI

Doi bãrbaþi din statul
american California au fost
gãsiþi vinovaþi de complot
pentru a oferi sprijin material
grupãrii teroriste Stat Islamic.
Un tribunal federal i-a con-
damnat pe Nader Elhuzayel ºi
Muhanad Badawi, amândoi în
vârstã de 25 de ani, dupã un
proces care a durat douã
sãptãmâni. Cei doi au fost
arestaþi anul trecut, dupa ce
Elhuzayel a încercat sã urce la
bordul unui avion care pleca
din Los Angeles ºi se îndrepta
spre Turcia, cu intenþia de a se
alãtura grupãrii Stat Islamic.
Badawi i-a cumpãrat lui
Elhuzayel un bilet doar dus
cãtre Israel, cu escalã la
Istanbul. Cei doi ºi-ar fi
“exprimat dorinþa de a muri ca
martiri” în postãri pe social
media, potrivit unui comunicat
emis de biroul Procurorului
General. Ei ar putea primi
pânã la 15 ani de închisoare
pentru fiecare cap de acuzare
referitor la acordarea de ajutor
material grupãrii teroriste Stat
Islamic, iar în plus au mai fost
condamnaþi ºi pentru fraude
fiscale. Elhuzayel este progra-
matã sã-ºi primeacã sentinþa pe
data de 19 septembrie, în timp
ce Badawi se va întoarce în faþa
în instanþei de judecatã pe 26
septembrie.

Guvernul de la Chiºinãu a trans-
mis Ambasadei Rusiei la Chiºinãu o
notã verbalã prin care someazã auto-
ritãþile ruseºti sã înceteze acþiunile de
recrutare ilegalã de pe teritoriul Re-
publicii Moldova a cetãþenilor în rân-
dul forþelor armate ruse. Ministerul
moldovean al Afacerilor Externe ºi
Integrãrii Europene, care menþionea-
zã cazurile recente de recrutare în lo-
calitatea Ternovca din raionul Slobo-
zia, cât ºi altele înregistrate anterior,
reitereazã atitudinea oficialã a autori-
tãþilor moldoveneºti, potrivit cãreia
astfel de acþiuni contravin legislaþiei

Cinci state au trimis avioane
pentru a ajuta Ciprul sã stingã cel
mai mare incendiu de vegetaþie
din ultimii ani, care a provocat
moartea a doi pompieri. Franþa ºi

Cel puþin 25 de persoane au
murit marþi, dupã o explozie la un
depozit de muniþie în oraºul Ga-
rabulli, din vestul Libiei, în urma
unui conflict între un grup armat
ºi localnici. Mohamed Assayed,
un oficial municipal, a declarat cã
depozitul se afla sub controlul
unui grup armat din oraºul Mis-
rata, care însã ar fi fost nevoit
sã-ºi pãrãseascã tabara dupã un
conflict cu locuitorii din zonã.
Explozia a avut loc dupã intrarea
localnicilor în tabãrã, însã nu s-a
stabilit cu exactitate care a fost
cauza. “Numãrul de victime este
în creºtere, ºi încercãm sã le
transferãm la cele mai apropiate

Ungaria, de acord cu AustriaUngaria, de acord cu AustriaUngaria, de acord cu AustriaUngaria, de acord cu AustriaUngaria, de acord cu Austria
în privinþa plasãrii centrelorîn privinþa plasãrii centrelorîn privinþa plasãrii centrelorîn privinþa plasãrii centrelorîn privinþa plasãrii centrelor

de primire a imigranþilor în afara UEde primire a imigranþilor în afara UEde primire a imigranþilor în afara UEde primire a imigranþilor în afara UEde primire a imigranþilor în afara UE
a mai adãugat cã guvernul face
tot posibilul pentru a încerca sã
convingã Uniunea Europeanã sã-
ºi modifice atitudinea cu privire
la problema imigraþiei, de la una
de acceptare ºi distribuire a imi-
granþilor, la prioritizarea protec-
þiei frontierelor externe. 59 de
imigranþi ilegali au fost forþaþi ieri
dimineaþã sã coboare dintr-un
tren care îndrepta spre Austria,
fiind opriþi la Hegyeshalom, a
anunþat poliþia comitatului Gyor-
Moson-Sopron, potrivit site-ul
police.hu. Aceºtia nu aveau do-
cumente de cãlãtorie valabile ºi
vize, aºa cã au fost reþinuþi pen-
tru trecerea ilegalã a frontierei.

Cel puþin 25 de morþi, dupã o explozie
la un depozit de muniþie în oraºul libian Garabulli

spitale”, a declarat Assayed.
Aproximativ 30 de persoane au
fost rãnite, a adãugat oficialul. În
urma ciocnirilor, unii localnici au
protestat, blocând drumul prin-
cipal de coastã, care leagã Mis-
rata de Tripoli. Rana Jawad, co-
respondentul în Africa de Nord
al postului BBC a declarat cã si-
tuaþia este foarte tensionatã în
zonã. Un producãtor BBC aflat în
apropiere de Garabulli a declarat
cã drumul de coastã a fost com-
plet blocat ºi se pot auzi focuri
de armã în depãrtare. Oraºul Ga-
rabulli se aflã la aproximativ 50
kilometri est de Tripoli ºi 140 ki-
lometri vest de Misrata.

Incendiu de vegetaþie
în Cipru, soldat cu doi morþi

Italia s-au alãturat Greciei, Isra-
elului ºi Marii Britanii pentru a
încerca sã stingã focul care a iz-
bucnit duminicã la poalele mun-
þilor Troodos, situaþi la 50 de ki-

lometri sud-vest de
capitala Nicosia. Doi
pompieri au decedat
luni la spital, în urma
rãnilor grave cauzate
de cãderea într-o râpã
a vehiculului în care se
aflau, potrivit poliþiei.
Un alt bãrbat a fost rã-
nit în accident. Incen-
diul a distrus pânã în
prezent cel puþin 15
kilometri pãtraþi de pã-
dure, în timp ce tem-
peraturile se apropie de
40 de grade Celsius.
Potrivit poliþiei, incen-
diul a fost provocat de
un bãiat de 12 ani care
se juca cu o brichetã.
Mai multe case au fost
evacuate.

Autoritãþile de la Chiºinãu cer Rusiei
sã înceteze acþiunile de recrutare

ilegalã din Republica Moldova
Republicii Moldova, normelor ºi prin-
cipiilor dreptului internaþional, precum
ºi acordurilor bilaterale moldo-ruse,
în particular, Tratatului de prietenie ºi
cooperare dintre Republica Moldova
ºi Federaþia Rusã. De asemenea, în
acest context, au fost reamintite de-
mersurile Chiºinãului privind necesi-
tatea retragerii trupelor ruse ºi a mu-
niþiilor de pe teritoriul Republicii Mol-
dova ºi transformarea actualei ope-
raþiuni de menþinere a pãcii într-o mi-
siune civilã multinaþionalã cu mandat
internaþional, ase aratã într-un comu-
nicat al MAEIE.
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Mi-5: Pentru binele tuturor

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:45

Când teroristul Adem Qasim
reuºeºte sã scape din custo-
dia serviciilor speciale engleze
MI-5, agentul Harry Pearce este
arãtat cu degetul. Cãzut în
dizgraþie ºi forþat sã demisione-
ze, Harry dispare fãrã urmã.
Toatã lumea este convinsã cã
ºi-a luat viaþa. Fostul agent Will
Holloway este adus din Mosco-
va pentru a descoperi adevãrul
cu privire la dispariþia lui Harry...

Misiune pe MS One

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:15

MS One este o închisoare
experimentalã unde cei mai
periculoºi 500 de criminali ai
lumii sunt þinuþi sub somn
artificial. În timp ce conduce o
misiune umanitarã, Emilie
Warnock fiica preºedintelui
american, ajunge aici tocmai în
momentul când izbucneºte o
revoltã violentã ºi fãrã prece-
dent. Emilie ºi echipajul MS
One sunt luaþi prizonieri de
cãtre deþinuþi, iar preºedintele
Warnock decide sã-l trimitã pe
agentul Snow pe MS One...

Misterele Casei Bantuite 2

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Lisa, Andy ºi micuþa Heidi îºi
cumpãrã o casã istoricã în
Georgia, însã la scurt timp de
la mutare încep sã aparã
fenomene ciudate. O prezen-
þã neobiºnuitã le face viaþa
un calvar. Micuþa Heidi ince-
pe sã vadã fantomele celor
care au locuit în aceastã
casã. Pãrinþii încep sã inves-
tigheze ºi aflã cã în noua lor
locuinþã au avut loc crime în
trecut...

JOI - 23 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Superconsumatorul
10:00 Elicopterele Fortelor

Navale
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:50 Discover România
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Mãiastra cu arnici
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Amintiri din infern
22:10 Mai presus de orice

bãnuialã
2000, SUA, Dramã
23:50 FILLER
00:00 Jurnal Euro
00:10 jPod
2008, Canada, Comedie,

Dramã
01:00 Exclusiv în România
01:45 Sport
02:00 Telejurnal
02:50 Amintiri din infern
03:40 Mãiastra cu arnici
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:35 Ora regelui
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie
08:20 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Comorile Toscanei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Comorile Toscanei
14:10 5 minute de istorie c
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Casa Buddenbrook
2008, Dramã
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Zece ierni
00:20 Interzis, arestat, cenzurat
00:30 Televiziunea, dragostea

mea

TVR 2

07:35 Pasiune
09:15 Aproape 16 ani
10:40 Majestic
13:10 Fantastic 4
14:50 Ursuleþul polar 2: Insula

misterioasa
16:15 Eu sunt Sam
18:25 Falsificatorul
20:00 Charlie Hebdo: 3 zile de

teroare
21:05 The Lookalike
22:45 Mi-5: Pentru binele tuturor
00:30 Rolul vieþii mele
02:15 Activitate Paranormalã.

Dimensiunea Spectralã
03:45 Colecþia de arome

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:15 Misiune pe MS One
2012, Franþa, Acþiune, SF,

Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:45 Legãturi invizibile
2012, SUA, Dramã
00:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
01:45 Vorbeºte lumea (R)
04:00 I Like IT (R)
04:30 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Teleshopping
08:00 Puterea destinului (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Trandafirul negru (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Trandafirul negru (R)
03:15 Regina (R)
04:45 Ce se întâmplã, doctore?
05:00 Vorbeºte lumea

08:00 La Mãruþã (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Ultima aventurã (R)
14:15 Jumanji (R)
16:30 La bloc
18:45 Paris Model
20:30 Lista clienþilor
22:30 Misterele Casei Bantuite 2
00:30 Lista clienþilor (R)
02:30 Cine A.M.
06:30 Paris Model (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te Pui Cu Blondele ?

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatâ

2014, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bahar: Viaþã furatâ (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

08:45 Focus din inima României

(R)

09:30 Teleshopping

10:00 Sãnãtate cu stil

10:15 ªcoala.tv

11:00 Teleshopping

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 0 de minute cu Alexandru

Constantin (R)

16:00 Cu lumea-n cap

16:30 Focus

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Totul se plãteºte

1986, România, Aventuri

22:30 La TV

2015, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

01:30 Dosarele DNA (R)

02:45 Trãdaþi în dragoste (R)

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 La TV (R)

2015, Comedie

05:45 Focus (R)

06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Highlights UEFA Euro 2016
11:15 Toatã România vede

România!
12:00 Fotbal UEFA Euro 2016:

Italia - Irlanda/Suedia - Belgia
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro 2016
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro 2016
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro 2016
22:00 Snooker
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninjoi, 23 iunie - max: 34°C - min: 21°C

$
1 EURO ........................... 4,5320 ............. 45320
1 lirã sterlinã................................5,8918....................58918

1 dolar SUA.......................4,0147........40147
1 g AUR (preþ în lei)........163,3712.....1633712

Cursul pieþei valutare din 23 iunie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Ziua Independentei:

Renasterea

Ora: 21:00 (3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri, SF

Now You See Me:
Jaful Perfect 2

Ora: 16:00; 18:30

Gen film: Acþiune, Comedie

RECOMANDÃRI TV
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Asasinul invizibil

Se difuzeazã la HBO, ora 23:30

Jami ºi iubitul ei Corey, doi
liceeni din Texarcana, se
refugiazã pentru un moment
de intimitate într-o zonã
izolatã de la marginea împã-
duritã a oraºului. La scurt
timp dupã ce parcheazã,
sunt atacaþi de un bãrbat
mascat care îl ucide pe bãiat,
în timp ce fata reuºeºte sã
scape cu viaþã. Însã acesta e
doar începutul unei serii de
crime ce va îngrozi oraºul în
urmãtoarele zile.

Viespea verde

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 00:00

În comedia de mare acþiune 3D a
lui Michel Gondry, The Green
Hornet, Britt Reid (Seth Rogen)
este fiul celui mai mare magnat
media din Los Angeles, care
duce o existenþã fãrã griji, având
ca singurã preocupare distracþia
- pânã când tatãl sãu (Tom Wil-
kinson) moare în mod misterios,
lãsându-i moºtenire lui Britt
vastul sãu imperiu media. Împre-
unã cu noul sãu prieten, Kato
(Jay Chou), unul dintre angajaþii
teribil de inventivi ai tatãlui sãu...

Condamnat pe nedrept

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  18:30

Calvin Willis a petrecut mai bine
de 20 de ani în închisoare,
condamnat pe nedrept pentru
violul unei fete de 10 ani. Con-
vinsã de nevinovãþia clientului
sau, Janet, secretara unui
avocat, munceºte neobositã ca
sã se faca dreptate.
Regia:
Tom McLoughlin
Cu:
Julia Ormond, Mahershala Ali

VINERI - 24 iunie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Rezistenþa prin cultura
10:00 Amintiri din infern
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Mãiastra cu arnici
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:50 Discover România
17:00 Ne vedem la TVR
19:00 Ediþie specialã
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 O datã’n viaþã
22:25 FILLER
22:35 O datã’n viaþã
00:00 Jurnal Euro
00:15 Ucigaºul din umbrã
1995, SUA, Dramã, Romantic
02:00 Sport
02:15 Telejurnal
03:05 Rezistenþa prin cultura
03:55 M.A.I. aproape de tine
04:20 Zon@
04:45 Ne vedem la TVR
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie
08:20 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Comorile Toscanei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Comorile Toscanei
14:00 5 minute de ºtiinþã
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Mãiastra cu arnici
19:30 Naturã ºi aventurã
20:10 Casa Buddenbrook
2008, Dramã
21:50 5 minute de istorie
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Poveste din Bronx
1993, SUA, Crimã, Dramã
00:30 Visul DADA al unor nopþi

de varã
01:30 Deportaþii
02:30 Portret In Memoriam

ªtefan Bãnicã
03:00 La fix
04:00 Popasuri folclorice

TVR 2

07:20 Sexul, batã-l vina!
09:00 Eu sunt Sam
11:10 Falsificatorul
12:50 Lucas, spaima furnicilor
14:20 Rãzboiul nasturilor
16:10 Nu vom avea niciodatã

Parisul
17:45 Filme ºi vedete - VIII, Ep. 26
18:20 Sexul, batã-l vina!
20:00 Go with Me
21:30 Omul Pasãre sau Virtutea

nesperatã a ignoranþei
23:30 Asasinul invizibil
00:55 Yasmine
02:40 Hãrþi cãtre stele

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:15 Comoara naþionalã
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
00:00 Viespea verde 3D
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:15 Comoara naþionalã (R)
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
04:30 Vorbeºte lumea (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Teleshopping
08:00 Puterea destinului (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Trandafirul negru (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Trandafirul negru (R)
03:15 Regina (R)
04:45 Dincolo de povestiri
05:45 Lecþii de viaþã

08:15 La Mãruþã (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 A 19-a soþie (R)
13:45 Ultima aventurã (R)
16:15 La bloc
18:30 Condamnat pe nedrept
20:30 Oraºul corupt
22:45 Capcanele tinereþii
01:00 Oraºul corupt (R)
03:00 Cine A.M.
06:45 Lecþii de viaþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Minus 25 grade

2006, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie

23:00 Poftiþi pe la noi! (R)

02:00 Observator (R)

02:45 Observator special (R)

03:15 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:15 Teo Show (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

08:45 Focus din inima României

(R)

09:30 Teleshopping

10:00 Sãnãtate cu stil

10:15 ªcoala.tv

11:00 Teleshopping

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Adevãrul Live

16:00 Cu lumea-n cap

16:30 Focus

17:00 La TV (R)

2015, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Grãbeºte-te încet

1981, România, Comedie

22:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

01:00 La TV

2015, Comedie

02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

02:45 Trãdaþi în dragoste (R)

03:30 Dosarele DNA (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Highlights UEFA Euro

2016
11:15 Toatã România vede

România!
12:00 Fotbal UEFA Euro 2016
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Highlights UEFA Euro

2016
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Highlights UEFA Euro

2016
19:00 Local Kombat Craiova:''

Scapã cine poate''
21:00 Toatã România vede

România!
21:30 Highlights UEFA Euro

2016
22:00 Snooker
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat Craiova:''

Scapã cine poate''
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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În cautarea lui Dory

Ora: 14:00 (3D, ro)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie, Familie
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Anunþul tãu!
ASOCIAÞIA DONEAZÃ SPE-

RANTA EGB,  cu sediul în Gaia
comuna Murgaºi, Nr. 183, Dolj
anunþã publicul interesat asupra
elaborãrii primei versiuni a PUZ
CONSTRUIRE COMPLEX SO-
CIAL- MEDICAL ªI EDUCAÞIO-
NAL D+P+3, ÎMPREJMUIT, BAZIN
ETANª VIDANJABIL, PUÞ FO-
RAT, AMENAJARE INCINTÃ lo-
calitatea Bucovãþ, T 140, P 378,
judeþul Dolj ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþine-
rea avizului de mediu. Consulta-
rea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr.1, Craiova, ju-
deþul Dolj, site-ul APM Dolj, http:/
/apmdj.anpm.ro. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Dolj, în termen de
18 zile calendarisatice de la data
prezentului anunþ.

Societatea STEFANELEN
SRL identificatã prin CIF 8973808/
J16/431/2010 anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solici-
tãrii de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea hoteluri
ºi alte facilitãþi de cazare similare
- restaurant cod CAEN 5510, ce
se desfasoarã la punctul de lu-
cru din Craiova, str. Hanul Doc-
torului, tarlaua 7, parcela 12/3.
Informaþiile privind potentialul
impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
zilnic între orele 9-14. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj pânã la data
de 7 iulie 2016.

Anunþul tãu!
Primãria Mischii cu sediul în

localitatea Mischii str. Eroilor, nr.
5, judeþul Dolj organizeazã con-
curs în temeiul legal HG 286/
2011 pentru ocuparea funcþiei
contractuale vacante, de: mun-
citor calificat – 1 post. Concur-
sul se va desfãºura astfel: pro-
ba scrisã în data de 12.07.2016,
ora 10.00, proba interviu în data
de 13.07.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candida-
þii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: studii medii,
vechime- 5 ani. Candidaþii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a – III- a la sediul Primã-
riei Mischii. Relaþii suplimenta-
re la sediul: Primãria Mischii
persoanã de contact: Dumitres-
cu Gabriela telefon: 0758/
833.006. fax: 0251/ 450.194. e-
mail: mischii@cjdolj.ro.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

OFERTE SERVICIU
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Menajerã pentru cu-
rãþenie generalã, o
zi pe sãptãmânã,
apartament, vârsta
peste 50 ani, din
Craiova. Telefon:
0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Fotografier, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/
674.328.

Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Exclus
agenþii. Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
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3 - 4 CAMERE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semide-
comandat, 3 came-
re, 2 balcoane, îmbu-
nãtãþit. Telefon:
0765/715.591.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã Coºoveni
64 mp + curte 1400
mp. Telefon: 0752/
171.229.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece.
Telefon: 0763/
359.072.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
VÂND teren 1000 mp,
strada Meriºorului. Te-
lefon: 0740/177.358,
0369/439.276.
Vând teren Lot 500
mp Craiova - Cartier
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

Vând teren intravi-
lan cartier Izvorul
Rece. Telefon:
0746/112.040.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300
convenabil, avanta-
jos pentru programul
Rabla. Telefon:
0728/272.925. Cra-
iova.

STRÃINE
C H E V R O L E T
AVEO, 2006, pro-
prietar, 90.000 km.
Telefon: 0730/
608.131.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidrau-
licã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.

Vând casetã direcþie
Skoda Fabia – Vol-
kswagen perfectã
stare. 0720/538.269.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând bicicletã copii
4-5 ani – 50 lei, tele-
vizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti con-
venabil, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
Vând 100 familii  al-
bine, faguri – 35 lei /
kg. Telefon: 0764/
059.095.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700 buc.
1,5 lei / buc. Telefon:
0761/401.270.
Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii meta-
lice pãstrare arma-
ment cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite-
vopsite, încãlþãminte
piele militare, combi-
nã muzicalã Stereo
205, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii
turist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100 - 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.

Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr DECIZII
COMPENSARE CU
PUNCTE ANRP. Te-
lefon: 0749/316.195.

SCHIMBURI APARTAMENTE
SCHIMB apartament
2 camere, Aeroport,
cu garsonierã, plus di-
ferenþã. Tel. 0766/
425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

APARTAMENT 3 ca-
mere, supermodern,
mobilat ºi utilat, zona
Liceului Energetic. Te-
lefon: 0740/991.323.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator maºi-
nã de scris. Telefon:
0251/415.586.

PIERDERI
A.D.D. HYDRO
SERVICE SRL-D de-
clarã pierdut certificat
de înregistrare seria B.
Nr. 2802110 emis de
ORC Dolj J 16/ 1170/
2013. Se declarã nul.
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CAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONATUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPEEEEEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A
Dupã închiderea ediþiei, în grupele E ºi F: Suedia – Belgia, Italia – Irlanda / Islanda – Austria, Ungaria – Portugalia.

Naþionala Croaþiei a
câºtigat finala grupei D cu
Spania, scor 2-1, marþi
searã, trimiþând team-ul
lui Vicente Del Bosque
într-o optime cu Italia, o
reediatare a finalei prece-
dentei ediþii, când “La
Roja” se impunea de-o
manierã categoricã (4-0).

Ibericii au pornit ca din
puºcã în jocul cu Croa-
þia, Morata deschizând
scorul încã din minutul 7,
reuºitã cu care la egalat
pe galezul Gareth Bale în
funtea ierarhiei golghete-
rilor, cu 3 reuºite. Kali-
nic a fãcut 1-1 în finalul
primei reprize (45), pen-
tru ca Perisic (87; foto)
sã dea lovitura de graþie
campioanei, nu înainte ca
aceasta sã iroseascã un
penalty, prin Sergio Ra-
mos (72). În celãlalt meci
al grupei, Turcia a obþinut primele sale punc-
te, suficient cât sã-ºi procure serioase spe-
ranþe în a pune mâna pe un norocos loc 3,
dupã ce a trecut cu 2-0 de Cehia (Yilmaz
10, Tufan 65). Acest rezultat a calificat Ir-
landa de Nord (locul 3 în grupa C), care pier-
duse anterior cu Germania, scor 0-1 (Go-
mez 30). Victoria nemþilor a produs bucurie
în tabãra Slovaciei (locul 3 din grupa B)  ºi
a Ungariei (liderul grupei F, cu o etapã îna-
inte de finiº – disputatã asearã), care au de-
venit ºi ele sigure de prezenþa în optimi. Tot

Cartonaºe galbene: Rotan (25), Kucher (38) / Kapustka (60).
Arbitru: Svein Oddvar Moen (Norvegia).

GRUPA A
Franþa, ROMÂNIA, Albania, Elveþia

10 iunie: Franþa – ROMÂNIA 2-1

11 iunie: Albania – Elveþia 0-1

15 iunie: ROMÂNIA – Elveþia 1-1

15 iunie: Franþa – Albania 2-0

19 iunie: Elveþia – Franþa 0-0

19 iunie: ROMÂNIA – Albania 0-1

Clasament final: 1. Franþa 7p, 2. Elve-
þia 5p, 3. Albania 3p, 4. ROMÂNIA 1p.

GRUPA B
Anglia, Rusia, Þara G., Slovacia

11 iunie: Þara G. – Slovacia 2-1

11 iunie: Anglia – Rusia 1-1

15 iunie: Rusia – Slovacia 1-2

16 iunie: Anglia – Þara G. 2-1

20 iunie: Slovacia – Anglia 0-0

20 iunie: Rusia – Þara G. 0-3

Clasament final: 1. Þara G. 6p, 2. An-
glia 5p, 3. Slovacia 4p, 4. Rusia 1p.

GRUPA C
Germania, Ucraina, Polonia, Irlanda N.

12 iunie: Polonia – Irlanda N. 1-0

12 iunie: Germania – Ucraina 2-0

16 iunie: Ucraina – Irlanda N. 0-2

16 iunie: Germania – Polonia 0-0

21 iunie: Irlanda N. – Germania 0-1

21 iunie: Ucraina – Polonia 0-1

Clasament final: 1. Germania 7p,
2. Polonia 7p, 3. Irlanda N. 3p, 4.
Ucraina 0p.

GRUPA D
Spania, Cehia, Turcia, Croaþia

12 iunie: Turcia – Croaþia 0-1

13 iunie: Spania – Cehia 1-0

17 iunie: Cehia – Croaþia 2-2

17 iunie: Spania – Turcia 3-0

21 iunie: Croaþia – Spania 2-1

21 iunie: Cehia – Turcia 0-2

Clasament final: 1. Croaþia 7p, 2. Spa-
nia 6p, 3. Turcia 3p, 4. Cehia 1p.

GRUPA E
Belgia, Italia, Irlanda, Suedia

13 iunie: Irlanda – Suedia 1-1

13 iunie: Belgia – Italia 0-2

17 iunie: Italia – Suedia 1-0

18 iunie: Belgia – Irlanda 3-0

22 iunie: Suedia – Belgia

22 iunie: Italia – Irlanda

Clasament: 1. Italia 6p, 2. Belgia 3p, 3.
Suedia 1p, 4. Irlanda 1p.

GRUPA F
Portugalia, Islanda, Austria, Ungaria

14 iunie: Austria – Ungaria 0-2

14 iunie: Portugalia – Islanda 1-1

18 iunie: Islanda – Ungaria 1-1

18 iunie: Portugalia – Austria 0-0

22 iunie: Islanda – Austria

22 iunie: Ungaria – Portugalia

Clasament: 1. Ungaria 4p, 2. Islanda
2p, 3. Portugalia 2p, 4. Austria 1p.

Merg mai departe primele douã
clasate din fiecare grupã, plus cele

mai bune patru locuri 3.

Finala precedentei ediþiei, în prima fazã a “eliminatoriilor”

Croaþia învinge Spania ºi câºtigã grupa,Croaþia învinge Spania ºi câºtigã grupa,Croaþia învinge Spania ºi câºtigã grupa,Croaþia învinge Spania ºi câºtigã grupa,Croaþia învinge Spania ºi câºtigã grupa,
trimiþând ibericii într-o optime ºoc cu Italiatrimiþând ibericii într-o optime ºoc cu Italiatrimiþând ibericii într-o optime ºoc cu Italiatrimiþând ibericii într-o optime ºoc cu Italiatrimiþând ibericii într-o optime ºoc cu Italia

Marile forþe, înghesuite în jumãtatea inferioarã a tabloului

în grupa C, Polonia a învins cu un rezultat
identic deja elimnata Ucraina (gol B³aszczy-
kowski 54) ºi a încheiat doar la golaveraj în
spatele liderului Germania.

Reamintim, mai departe merg primele douã
clasate din cele 6 grupe, plus cele mai bune
patru locuri 3 (Slovacia ºi Irlanda de Nord,
cum am notat deja, avansând în optimi). Iatã
ºi clasamentul celorlalte locuri 3 rãmase în
luptã ieri: 1. Turcia (3p, 3j, golaveraj 2-4),
2. Albania (3p, 3j, 1-3), 3. Portugalia (2p,
2j, 1-1), 4. Suedia (1p, 2j, 1-2); ultimele douã

se aflau în acel moment
pe respectivele poziþii..

În altã ordine de idei,
prin faptul cã Spania ºi
Anglia nu ºi-au câºtigat
grupa, jumãtatea a doua a
tabloului a devenit una fa-
buloasã, iar dacã se vor
respecta calculele hârtiei,
în sferturi vom avea due-
luri precum Franþa – An-
glia ºi Germania – Spania/
Italia. “Suntem pe partea
mai complicatã a tablou-
lui, dar suntem Spania ºi
trebuie sã rãmânem încre-
zãtori”, spunea, ieri, în
As, spaniolul Andres
Iniesta. Pe cealaltã parte
a tabloului, Croaþia ºi Bel-
gia sunt marile nume, dar
în funcþie de rezultatele de
asearã ar fi putut ajunge
ºi Portugalia, care va avea
un meci infernal indife-
rent de deznodãmântul fi-

nal. Dacã vor fi câºtigat grupa, lusitanii vor
da în optimi chiar peste Belgia, asta dacã
Suedia nu va fi produs o uriaºã surprizã. Un
eventual loc 2 al Portugaliei în grupã va tri-
mite echipa lui Fernando Santos într-o opti-
me cu Anglia. Iar dacã vine vorba de un loc
trei, Portugalia va înfrunta Croaþia. Aºadar,
oricum s-ar fi întâmplat, vom mai avea un
meci mare dupã Italia – Spania. La întocmi-
rea acestor rânduri, o singurã optime de fi-
nalã mai era certã, este vorba despre Elveþia
cu Polonia.

Cartonaºe galbene: Plasil (36), Pavelka (39), Sural (87) / Koybaºi
(35), Balta (50).

Arbitru: William Collum (Scoþia).

Irlanda de Nord 0-1 Germania
Stadion: “Parc des Princes” – Paris, spectatori: 44.125.

A marcat: Gomez (29).
McGovern – Hughes, McAuley,

Cathart, J. Evans (McGinn 84) –
Ward (Magennis 70), Evans, Nor-
wood, Davis, Dallas – Washing-
ton (Lafferty 59).

Selecþioner: Michael O’Neill.

Neuer – Kimmich, Boateng (Ho-
wedes 76), Hummels, Hector –
Khedira (Schweinsteiger 69), Kro-
os – Muller, Ozil, Gotze (Schurrle
55) – Gomez.

Selecþioner: Joachim Loew.

Arbitru: Clement Turpin (Franþa).

Ucraina 0-1 Polonia
Stadion: “Velodrome” – Marsilia, spectatori: 58.874.

A marcat: B³aszczykowski (54).

Piatov – Fedeþki, Hacheridi,
Kucher, Butko – Stepanenko, Ro-
tan – Konoplyanka, Zincenko (Ko-
valenko 73), Iarmolenko – Zozulia
(Timosciuk 90+2).

Selecþioner: Mikhail Fomenko.

Fabianski – Cionek, Glik, Pazdan,
Jedrzejczyk – Zielinski (B³aszczy-
kowski 46), Krychowiak, Jodlowiec,
Kapustka (Grosicki 71) – Milik (Star-
zynski 90+3), Lewandowski.

Selecþioner: Adam Nawalka.

Croaþia 2-1 Spania
Stadion: “Matmut-Atlantique” – Bordeaux, spectatori: 37.245.

Au marcat: Kalinic 45, Perisic 87 / Morata 7.
Subasic – Srna, Corluka, Jed-

vaj, Vrsaliko – Rog (Kovacic 82),
Badelj  – Perisic (Kramaric
90+4),  Rakit ic,  Pjaca (Cop
90+2) – Kalinic.

Selecþioner: Ante Cacic.

De Gea – Juanfran, Pique, Ra-
mos, Alba – Fabregas (Alcantara
84), Busquets, Iniesta – Silva,
Morata (Aduriz 67), Nolito (Bru-
no 60).

Selecþioner: Vicente Del Bosque.
Cartonaºe galbene: Rog (29), Srna (70), Vrsaliko (70), Perisic (88).

Arbitru: Bjorn Kuipers (Olanda).

Cehia 0-2 Turcia
Stadion: “Bollaert-Delelis” – Lens, spectatori: 32.836.

Au marcat: Yilmaz (10), Tufan (65).

Cech – Kaderabek, Sivok, Hub-
nik, Pudil – Pavelka (Skoda 56),
Darida, Plasil (Kolar 90) – Dockal
(Sural 71), Necid, Krejci.

Selecþioner: Pavel Vrba.

Babacan – Gonul, Topal, Balta,
Koybaºi – Tufan, Inan – Emre Mor
(ªahan 69), Turan, ªen (Ozyakup
61) – Yilmaz (Tosun 90).

Selecþioner: Fatih Terim.
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Liga Profesionistã de Fotbal a
publicat echipa sezonului trecut
al Ligii I, iar fundaºul stânga al
anului, în viziunea celor de la
LPF a fost craioveanul Bogdan
Vãtãjelu. Acesta a fost nominali-
zat de 8 ori în echipa etapei, el
adunând 5 goluri (3 din penalty)
ºi 4 pase decisive în cele 36 de
meciuri jucate, în 34 dintre
acestea fiind integralist. Vãtãjelu
este singurul jucãtor al unei
echipe din play-out care a prins
cel mai bun “11” al campionatu-
lui Ligii I. Campioana, Astra,
oferã antrenorul sezonului,
Marius ªumudicã. Cei mai mulþi
fotbaliºti în cea mai bunã echipã
a campionatului precedent îi dã
Steaua (3), Astra Pandurii ºi
Viitorul au câte doi reprezentanþi,
în timp ce Craiova ºi Dinamo au
câte un jucãtor.

Iatã cum descrie site-ul ofi-
cial al LPF alegerile celor 11 ju-
cãtori pentru “echipa campiona-
tului”:

Portar
Florin Niþã (Steaua / 29 de ani /

29 jocuri) - Clasarea Stelei pe po-
ziþia secundã la finalul campiona-
tului i se datoreazã în bunã parte ºi
lui Niþã, care a avut în multe mo-

În lotul Universitãþii Craiova se aflã ºi fundaºul Raul
Hreniuc, în vârstã de 19 ani, care este promovat de
conducãtorii echipei drept viitorul stâlp al apãrãrii. De
altfel, Gigi Mulþescu, la conferinþa de presã în care a
fost prezentat, a rostit ºi numele lui Hreniuc, alãturi de
ale altor juniori, fiind evident cã acestea i-au fost su-
gerate de acþionarii echipei, „Smurdul” nefiind famili-
arizat nici cu jucãtorii de la prima echipã, cu atât mai
puþin ar fi ºtiut numele unor puºti care n-au prins prea
multe meciuri nici la „satelit”.

Din pãcate, Raul Hreniuc este printre merele deja
stricate din curtea ªtiinþei, el fiind un dinamovist con-
vins. ªi nu doar un simpatizant al grupãrii din ªtefan
cel Mare, ci un ultras înfocat al „câinilor roºii”. Hre-
niuc ºtie pe dinafarã toate cântecele Peluzei „Cãtãlin
Hâldan” ºi le intoneazã fãrã jenã prin cantonament, sfi-
dându-i pe ceilalþi juniori, crescuþi în spiritul ªtiinþei.

Nãscut la Sighetul Marmaþiei, Hreniuc a venit în urmã

Hreniuc, intrusul dinamovist care intoxicã vestiarul Craiovei
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cu doi ani la Craiova, el fiind un produs al ªcolii Ardea-
lul Cluj. Nu s-a remarcat pânã acum prin nimic, decât
prin scandalul care l-a provocat în iarnã, când, în va-
canþã fiind, s-a echipat în tricoul lui Dinamo, la o miuþã
cu prietenii de acasã. Conducãtorii clubului din Bãnie
au încercat sã-l „acopere” atunci, pretinzând cã acesta
ar fi fost obligat sã poarte echipamentul în acel con-
text. Numai cã nu a fost deloc un accident, Hreniuc
având ºi în Bãnie un comportament cel puþin jignitor
faþã de clubul care l-a angajat ºi faþã de suporteri. Raul
Hreniuc moºteneºte pasiunea pentru Dinamo din fami-
lie, tatãl sãu, care este poliþist, fiind „câine roºu”. Nu e
o mare problemã. Provenind din locul în care se agaþã
harta în cui, e normal ca Hreniuc sã nu fie vreun susþi-
nãtor înfocat al ªtiinþei, dar respectul pentru clubul care-
l plãteºte este obligatoriu, iar în perioada petrecutã în
Bãnie este imposibil sã nu fii aflat rivalitatea dintre Uni-
versitatea Craiova ºi Dinamo.

Astãzi începe seria amicalelor în cantonamentul din Austria pentru
jucãtorii Universitãþii Craiova, primul test fiind programat astãzi, împo-
triva albanezilor de la Teuta Durres, de la ora 19, ora României. Înfiinþatã
în 1920, echipa albanezã a câºtigat un singur titlu naþional, în 1994, având
în palmares ºi trei Cupe naþionale. În sezonul trecut, Teuta a terminat
campionatul pe locul 4, la 16 puncte de campioana Skenderbeu, ºi va
juca în primul tur preliminar al Europa League împotriva echipei Kairat
Almaty din Kazahstan. Lotul celor alintaþi “Bãieþii de la mare” este format
în majoritate din jucãtori autohtoni. Ieri s-a alãturat grupului ªtiinþei ºi
unul dintre cei doi jucãtori din Capul Verde, stoperul Kay, iar în urmãtoa-
rele zile sunt aºteptaþi Nuno Rocha ºi Acka, deºi ivorianul sperã sã-ºi
gãseascã un contract într-un alt campionat. Este vehiculat transferul în
Bãnie al atacantului Cristian Bud de la CFR Cluj, însã acesta trebuie mai
întâi sã-ºi rezilieze contractul cu echipa din Gruia, deoarece Craiova nu
poate aduce decât jucãtori liberi de contract. Altfel, dupã ce s-a despãrþit
de Universitatea, Andrei Herghelegiu a semnat pentru FC Botoºani.

Primul amical pentru juveþi în Austria
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mente intervenþii decisive. A fost
portarul care a prins de cele mai
multe ori echipa etapei, de ºapte
ori.

Fundaºi
Romario Benzar (Viitorul / 24 de

ani / 31 jocuri) - ªi-a dominat ma-
joritatea adversarilor. S-a remarcat
ºi prin jocul ofensiv de calitate,
dovadã cã în contul sãu s-au înre-
gistrat douã goluri ºi patru pase
decisive. Este o soluþie pentru na-
þionalã.

Cristian Sãpunaru (Pandurii / 32
de ani / 22 jocuri) - Decizia de a
semna cu Pandurii s-a dovedit a fi
una foarte bunã, asta deoarece a
revenit dupã patru ani la naþionalã,
cu care a participat la Euro. A mar-
cat cinci goluri, a oferit o pasã
decisivã ºi a prins de ºase ori echi-
pa etapei.

Valericã Gãman (Astra / 27 de
ani / 28 jocuri) - Cãpitanul giurgiu-
venilor din 2016 ºi-a condus echi-
pa spre un succes istoric în Liga 1
Orange. Pe lângã prestaþiile exce-
lente din defensivã, acesta a ºi mar-
cat de ºase ori, majoritatea reuºite-
lor venind în momente dificile.

Bogdan Vãtãjelu („U” Craiova /
23 de ani / 36 jocuri) - Foarte bun

atât în defensivã, cât ºi în ofensi-
vã, unde s-a remarcat prin cele
cinci goluri ºi patru pase decisive.
Ne aminteºte tot mai mult de Nae
Ungureanu. A fost fundaºul stân-
ga care a prins de cele mai multe
ori echipa etapei, de opt ori.

Mijlocaºi
Dorin Rotariu (Dinamo / 20 de

ani / 32 jocuri) - A fost sezonul în

care a confirmat aºteptãrile. A în-
scris opt goluri, a oferit trei pase
decisive ºi a încântat în multe mo-
mente cu tehnica sa. A prins de
ºapte ori echipa etapei.

Nicolae Stanciu (Steaua / 23 de
ani / 28 jocuri) - A avut un sezon
formidabil, încununat cu primele
selecþii la naþionalã, unde a devenit
întâiul stelist care a purtat numãrul
10 la un turneu final, dupã Gicã Hagi.
A marcat de 12 ori ºi a oferit ºapte
pase decisive, cifre care l-au pro-
pulsat de nouã ori în echipa etapei.

Jugurtha Hamroun (Steaua / 27
de ani / 26 jocuri) - Indiscutabil, a
fost cel mai reuºit transfer al Ste-
lei din sezonul 2015-2016. A în-
cântat prin driblingurile sale, cel
mai bun din Liga 1 la acest capi-
tol, ºi prin pasele de calitate adre-
sate colegilor. A înscris ºapte go-
luri ºi a izbutit patru pase decisive.

Florin Tãnase (Viitorul / 21 de
ani / 32 jocuri) - A avut o creºtere
fantasticã în ediþia 2015-2016 a
Ligii 1 Orange, în care a reuºit sã
marcheze de 15 ori, a oferit ºase
pase decisive ºi a scos trei penal-

ty-uri. Liderul tinerilor jucãtori din
campionatul trecut.

Atacanþi
Ioan Hora (Pandurii / 27 de ani

/ 35 jocuri) - Cele 19 goluri reuºite
i-au adus lui Ioan Hora titlul de
golgheter, primul câºtigat de un
jucãtor care a îmbrãcat tricoul gor-
jenilor în Liga 1 Orange. Un fotba-
list cu execuþii foarte bune.

Denis Alibec (Astra / 25 de ani /
26 jocuri) - A marcat 16 goluri, a
oferit 7 pase decisive ºi a scos pa-
tru penalty-uri, toate acestea con-
tribuind enorm la titlul câºtigat de
Astra. A prins de cele mai multe
ori echipa etapei, de 10 ori, ceea
ce confirmã faptul cã a fost jucã-
torul campionatului.

Antrenor
Marius ªumudicã (Astra / 45

ani) – A reuºit sã formeze un grup,
cu care a trecut peste momentele
dificile, câºtigând primul titlu din
cariera de antrenor. Sub îndruma-
rea sa, Astra a condus clasamen-
tul încã din primele etape ale sezo-
nului regulat”.
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